
ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา
เรือ่ง ประมลูขายทอดตลาดพสัดชุำรดุเแอมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ

ดว้ย คณ ะวทิยาศาตรก์ารแพ ทย ์ มห าวทิ ยาลยัพ ะเยา น ีง้ตอ่โปโนเอกสารน ีเ้รยีกวา่ 
มหาวทิยาลยั มคืวามประสงคจ์ะดำเนนิการขายทอดตลาดพสัดชุำรดุและเสอืมลภาพจำนวน ๔o รายการ 
โดยว!ิขายทอดตลาดแบบประมลูราคาดว้ยวาจา (ปากเปลา่) แบง่ออกเปน็ ๒ กลุ่ม ดามรายละเปยีดแนบ 
ทา้ยประกาศนี ้4 งมืเง่ือนใ'ขการ1จำหนา่ย ดังนี้

๑. กำหนดวนั เวลา และสถานนีข้ายทอดตลาด
กำหนดการรบัลงทะเปยีนพสัดชุำรดุ เสอืมสภาพ กลุ่มนี ้ ๑ และกลุ่มน้ี ๒ โน วันน้ี ๑๓ 

กนัยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สืง เวลา ๑๐.๐๐ น. เรืม่เปดีประมลูดว้ยวาจา (ปากเปลา่) ตัง้แตเ่วลา 
๑๐.๓๐ น. กงิเวลา ๑๒.๐๐ น. หรอืจนกวา่จะแลว้เสรจี ณ หอ้งประชมุคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
มหาวทิยาลยัพะเยา ตำบลแมก่า อำ๓อเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 

๒. เงือ่นโขการขายทอดตลาด
๒.๑ มหาวทิยาลยัจะดำเนนิการขายทอดตลาดพสัดชุำรดุและเสอืมลภาพจำนวน ๕๖ 

รายการ โดยว!ิขายทอดตลาดแบบประมลูราคาดว้ยปากเปลา่ การตดัสนินีข้าดโนเร่ืองตัวบคุคลผู้ประมลูโต้ 
และราคาโนการขายทอดตลาดนัน้ กรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงดว้ยการเคาะโม ้ ทัง้นี ้การ 
ตัดสนินีข้าดของคณะกรรมการดำเนนิการขายทอดตลาดโหก้อิเปน็นีส้นิสดุ

๒.๒ ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มการประมลูตอ้งนำเอกสารหลกัฐานปนีตอ่ มหาวทิยาลยั ดงันี ้
๒.๒.๑ กรกัแเป็น’นิติบุคคล

(๑) สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเปยีนนติบิคุคล น้ีง'วันน้ีออก1ให้จนกิง 
วันนีม้าปนีมรืะยะเวลาโม่เกนิ ๑ !1 พร้อมรบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) สำเนาบดัร...



(๒) สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของผูส้อืำนาจลงนาม พรอ้มรบัรอง
สำเนาถกูตอ้ง

(๓) หนงัสอืมอบอำนาจVIอดอากรแสตมปถ๋กูตอ้งตามกฎหมาย โนกรร่ร 
ทีผู่ฝ้อ็ำนาจมอบอำนาจโหผู้อ้ืน่กระทำแทน

๒.๒.๒ กรกรเป็นบุคคลธรรมคา
(๑) สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 
(๒) สำเนาทะเปยีนบา้น พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 

๒.๒.๓ ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มประมลู ตอ้งเสนอราคาประมลูดว้ยวาจา (ปากเปลา่) 
ณ คณะรทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา ตำบลแมก่า อำเภอเสอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา

๒.๒.๔ ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มประมลู ตอ้งอืน่ เอกสารหลกัฐานการลงทะเปยีน 
และลงลายสอืพือ่โนเอกสารการลงทะเปยีนโนบญัชรํายเอผูล้งทะเปยีนการขายทอดตลาดพสัดทุ ีช่ำรดุ 
และเสอืมสภาพของมหาวทิยาลยั โน วัน ท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๙ร)๒ เวลา ๙ .๐ 0น. สืง ๑๐.๐๐ น. ณ คณะ 
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวทิยาลยัพะเยา โดยนำสำเนาบตัรประชาซนพรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้งมามอบ 
โหแ้กเ่จา้หนำทีด่ำเปนีการขายทอดตลาดของมหาวทิยาลยั และนำตน้ฉบบัมาแสดงเพือ่ประกอบการ 
ตรวจสอบดว้ย ท้ังปี เสอืพน้กำหนดระยะเวลาลงทะเปยีนขา้งตน้แลว้ มหาวทิยาลยัจะโมร่บัผูเ้ขา้รว่มประมลู 
เพิม่เตม้โดยเดด็ขาด และจะเงืม่ดำเปนีการขายทอดตลาดโนเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นโป

๒.๒.๕ ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มประมลูทกุรายจะตอ้งทำตามเงือ่นโขโนประกาศของ 
มหาวทิยาลยั เงือ่ง ประมลูขายทอดตลาดพสัดชุำรดุเสอืมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ ทกุประการ

๒.๓ การขายท อดตลาดคร ัง้น ี ้ มห าวทิ ยาลยัจะขายท อดตลาดพ สัดชุำรดุและ 
เพ่ือมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ โดยแยกออกเปน็ ๒ กลุ่ม ตังนี้

กลุ่มพ่ื ๑ ครภุณัฑก์ารสกืษา จำนวน ๔๑ รายการ 
กลุ่มพ่ื ๒ ครภุณัฑค์อมฟวิเตอร ์จำนวน ๕ รายการ

ทัง้นีผู้ป้ระสงคเ์ขา้รว่มประมลู จะตอ้งเสนอราคาประมลูดว้ยวาจา (ปากเปลา่) โนราคาท ีเ่ปน็  
เงนิบาท โดยจะตอ้งเขา้รว่มประมลูทัง้สองกลุม่จะเลอืกประมลูกลุม่โดกลุม่หนีง้สโืต้



-๓ -

๒.๔ ผูท้ีเ่สนอราคาสงูสดุจะใตร้บัการอนมุตัใิหซ้อ้ทรพัยส์นิดงักลา่ว โดยใชวิ้ธีนบัสาม 
ใหก้นัผูเ้สนอราคาสงูสดุเปน็ผูช้นะการประมลู โดยกอ่นนบัสามอนมุตัขิาย ผูเ้ชา้รว่มประมลูสามารถเสนอ 
ราคาเพ่ิมซ้นอีกใต้ €งการขายทอดตลาดจะบรบิรูณเ์มือ่คณะกรรมการขายทอดตลาดขานราคาพร้อมนบัสาม 

๒.(ะ' ผูช้นะการประมลูจะตอ้งเปน็ผูเ้สนอราคาประมลูเหมารวมสงูสดุ €ง'ราคาดงักลา่ว 
จะตอ้งไมต่ากวา่ราคาทีม่หาวทิยาลยักำหนดไว ้ และผูช้นะการประมลูตอ้งลงลายมอิซอ้อนียนัราคาทีเ่สนอ 
มากบัมหาวทิยาลยัในวนัทีเ่สนอราคา

๒.๖ ผู้ชนะการประมลูจะตอ้งชำระเงินคาพสัดทุีเ่สนอราคาใตท้ัง้หมดเปน็เงินสดในวนัที ่
เสนอราคาใต ้ หรือหากใมส่ามารถชำระเงินสดไตท้ัง้หมดในวันดงักลา่ว จะตอ้งชำระคา่มดัจาทนัทอียา่งนอ้ย 
ใมต่ากวา่รอ้ยละ ๕0 ของราคาทีป่ระมลูใต ้ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะออกีใบเสรจ็รบัเงนิใหใ้วเ้ปน็หลกัฐานและ 
จะตอ้งนำเงนิลว่นทีเ่หสอืมาชำระใหห้มดภายใน ๓ วนัทำการนบัจากวนัประมลู กรณผ์ูซ้นะการประมลูใม ่
ดำเนน้การดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจะริบเงินมดัจำโดยใมม่เิง่ือนไขใด  ๆ ท้ังสิน

๒.๗  หากผูช้นะการประมลูใมด่ำเนน้การตามเงือ่นใฃดงักลา่วในวนัและเวลาทีก่ำหนด 
มหาวทิยาลยัมสีทิธีท้ีจ่ะนำพสัดนุัน้ออกทำการขายทอดตลาดใหมใ่ตอ้กี โดยผู้ชนะการประมลูใต้ในคร้ังก่อน 
ใมม่สิทิซท้ีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยืหายใด«่1 ท้ังสิน

๒.๘ การตจิารณาตดัสนิใหผู้ใ้ดเปน็ผูป้ระมลูใตข้องคณะกรรมการดำเนน้การขาย 
ทอดตลาดถอืเปน็เดดํขาด ผูใ้ดจะโตแ้ยง้พอังรอ้งหรอืเรยีกคา่เสยืหายใด  ๆ มิใด้

๒.๙ มหาวิทยาลยัทรงไว้ซง่สทิซท้ีจ่ะไมรั่บราคาสงูสดุหรือราคาใดราคาหนง้ หรอืราคา 
ท่ีประมูลทัง้หมดก์ใต้ หรอือาจยกเสกิการขายทอดตลาดเลยกใตส้ดุแตจ่ะตจิารณา หากปรากฏวา่ผูป้ระมลู 
สมยอมในการเสนอราคา ท ัง้น ัเ้พ ิอ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็สำคญั  และถอืวา่การตดัสนิของ 
มหาวทิยาลยัเปน็เดดัขาดผูป้ระมลูจะเรยีกรอ้งคา่เสยืหายใด6เร ใ่ด

๒.๑๐ ผูช้นะการประมลูตอ้งขนยา้ยพสัดทุีเ่สนอราคาใตท้ัง้หมดออกจากมหาวทิยาลยั 
ใหเ้สรจ็สนิภายใน ๗ วนัทำการนบัแตว่นัทีช่ำระเงนิครบถว้น ่ พรอ้มทัง้ลบตราลญัลกัษณต์วัอกัษรหรอื 
ตวัเลขอนีใดอนัเทีย่วชอ้งกบัมหาวทิยาลยั หากลว่งเลยกำหนดเวลาดงักลา่วมหาวทิยาลยัจะไมร่บัฝด็ชอบใน 
ความเ่สยืหายท ีเ่ถดืซน้ การเคสอืนยา้ยพสัดอุอกไปจากบรเิวณ มหาวทิยาลยัผ ูช้นะการประมลูตอ้ง 
ระมดัระวงัมใิหเ้ถดืความเสยืหายแกท่รพัยส์นิของทางราชการ หากมคิวามเสยืหายเถดืซน้ผูช้นะการประมลู 
ต้องรับฝ็ดซอบในความเสยืหายนัน้

๒.๑๑ มหาวทิยาลยั...



๒.๑๑ มหาวทิยาลยัจะประกาศผูช้นะการประมลู ณ สถานทีจ่ดัการขายทอดตลาด 
โดยสอิวา่ผูซ้นะการประมลูยอมรบัและจะปฏบิตัติามเงือ่นโฃทีท่างรา่ชการกำหนด ท้ังท่ีขอสงวนสทิ4 ท่ี,จะ 
ยกเสกิผลประกาศการประมลูขายทอดตลาด แมจ้ะโตป้ระกาศไปแลว้กต็ามโดยโมจ่ำเปน็ตอ้งแจง้!หผู้ช้นะ 
การประมลูทราบ หากตเิหตทุีเ่รอ่โตว้า่การประมลูขายทอดตลาด!นครัง้ทีโ่ตก้ระทำโดยโมส่จุรติ ฟน การ 
เสนอเอกสารเปน็เทจ หรอื!ขร้อ่บคุคลธรรมดาหรอืนต้บิคุคลรน่มาประมลูราคาแทน หรอืเปน็ผูต้ ิ
ผลประโยชนร์ว่มกนักบผูเ้สนอราคารายรน่ เป็นต้น เฟอืประโยชนข์องทางราชการเปน็สำคญั และ!หส้อิวา่ 
การคดัสนิของมหาวทิยาลยัเปน็เดด็ขาด ผูช้นะการประมลูจะเรยืกรอ้งคา่เสยืหาย!ด *1 มิโต้ท้ังสิน

๒.๑๒ โดยประกาศฉบบัที ่มหาวทิยาลยัสอิวา่ผูเ้ขา้ประมลูราคาทกุรายโตร้บัทราบ 
เงือ่นโขการขายทอดตลาดทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัดแ็ลว้ และยินยอมปฏบิตัติามเง่ือนโขโดยเครง่ครดัทกุ 
ประการ

๓. กำหนดฟจิารณาดสูภาพพสัดคุรภุณัฑท์ ีท่ำการขายทอดตลาด
๓.๑ ผูส้น!จเขา้รว่มประมูล่ราคาประสงคจ์ะดสูภาพ พสัดุ ครภุณัฑ ์ ทีม่หาวทิยาลยั 

จะทำการขายทอดตลาด!หม้าพร้อมกนั ณ คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวทิยาลยัพะเยา ตำบลแมก่า 
อำเภอเตอิงพะเยา จงัหรดัพะเยา!นรันท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สิง ๑๐.๐๐ น. เฟอืเจา้หนา้ที ่
จะโตน้ำโปดสูภาพพสัดคุรภุณัฑท์ีม่หาวิทยาลยัจะขายทอดตลาดตอ่โป

๓.๒ หากผู้ประสงคจ์ะประมลูราคาราย!ดโมม่าดูสภาพพสัดคุรภุณัฑ!์นรนัและเวลาท่ี 
กำหนด!หส้อืวา่ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มประมลูราคารายนัน้ยอมรบัสงิสภาพพสัดคุรภุณัฑท์ ีจ่ะทำการขาย 
ทอดตลาดตแิล'้ว มหาวทิยาลยัจะโมร่บัตดิชอบ!นความชำรดุบกพรอ่งหรอืความเสยืหาย!นทรพัยส์นิทีน่ำ 
ออกมาขายทอดตลาด!นครัง้ทีโ่มว่า่กรถเ!ด ร ุ ท้ังสิน

ผ ูส้น !จสามารถตดิตอ่สอบถามรายละเแยดโตท้ ี ่ คณ ะวทิยาศาสตรก์ารแพ ทย ์
มหาวทิยาลยัพะเยา ระหวา่งรนัที ่ ๒ -  ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ หมายเลขโทรคพัท ์ ๐๕๕ -๕๐๖๖๖๖ ตอ่ 
๓๘๔๓ และ ๖๒๒๙!นรนัและเวลาราชการ หรอืดรูายละเอยีดโตท้ีเ่วบิโซตพ์พพ.finance.up.ac.th/Main 
และ www.medsci.up.ac.th

ประกาศณรนัท ี ่ สิงหาคม พ .ศ .๒๕๖๒

(ผูช้วํยศาสตราจารยธ์เุทน ธชัศฤงคารสกลุ)
รองอ!)การบตฝิา่ยบรหิาร ปฏบิติัการแทน 

อ!การบดม็หาวทิยาลยัพะเยา

http://www.medsci.up.ac.th


I

รายการจำหนา่ยขายซากพสัดชุำรดุ เสอืมลภาพประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวนรวม....46....รายการ)
ลำดับท่ี รายการ หมายเลขครภุณัฑ์ จำนวน

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
1 รายการซากครภุณัฑ ์ประกอบดว้ย

1.1 ครภุณัฑก์ารสกืษา
-  กลอ้งจลุทรรศน ์จำนวน 40 ตัว

1 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา 7730-006-620 1
2 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา . พย7730-006-617 1
3 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-618 1
4 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-622 1
5 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-623 1
6 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-627 1
7 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-628 1
8 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-630 1
9 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-632 1
10 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-633 1
11 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-634 1
12 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-637 1
13 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-638 1
14 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-640 1
15 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-641 1
16 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย?730-006-643 1
17 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-614 1
18 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา พย7730-006-626 1
19 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา 7730-006-620(1) 1
20 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-614(1) 1
21 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-616(1) 1
22 กล้องจุลทรรศน์ พย?730-006-618(1) 1
23 กล้องจุลทรรศน์ พย??30-006-622(1) 1
24 กล้องจุลทรรศน์ พย??30-006-626(1) 1
25 กล้องจุลทรรศน์ พย??30-006-627(1) 1
26 กล้องจุลทรรศน์ พย??30-006-628(1) 1
27 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-629(1) 1
28 กล้องจุลทรรศน์ พย??30-006-630(1) 1



29 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-632(1) 1
30 กล้องจุลทรรศน์ . พย7730-006-633(1) 1
31 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-634(1) 1
.32 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-635(1) 1
33 กล้องจุลทรรศน์ พ,ย7730-006-636(1) 1
34 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-637(1) 1
35 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-638(1) 1
36 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-640(1) 1
37 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-641(1) 1
38 กล้องจุลทรรศน์ พย7730-006-643(1) 1
39 กล้องจุลทรรศน์ 7730-006-624(1) 1
40 กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา 7730-006-639(1) 1
41 ปมัอญูญากาศ

ปมัสญูญากาศ จำนวน 1 ตัว พย6630-002-085(1) 1
1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์จำนวน 5 เคร่ือง

1 คอมพิวเตอร์ CPU 203-FND14-7450-001-265/57 1
2 คอมพิวเตอร์ CPU 203-FND14-7450-001-278/57 1
3 คอมพิวเตอร์+จอ(233904CBF4206) 203-ZFA14-7450-001-045/57 1
4 คอมพิวเตอร์ จอ 104360005DC2434 203-ZFA14-7450-001-004/58 1
5 คอมพิวเตอร์ จอ 1043700067E2434 203-ZFA14-7450-001-005/58 1



คำฬงมหาวิทยาลัยพะเยา
ท /๒๕๖๒

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสือมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒!1๖๑ 
โดยวิธีขายทอดตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการสอบหาข้อเทจจริงกรร่นพัสดุชำรุด เสือมสภาพ 
หรือไม่จำเป็นต้องใช้โนหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว และให้ดำเนินการจำหน่ายซากพัสดุตามขั้นตอนต่อไป น้ันฬ  ร

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕'๕'๓ 
ประกอบกับ ข้อ ๒๑๕ ตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดอื่อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ดังนี้

๑. อาจารย์ด ีร ิกาญจน์ ลันพา ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ป ัณณวิชญ ั สิริเวชวิริยะ กรรมการ
๓. นางขวัญหล้า แสนสุภา กรรมการ
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๑. ดำเนินการ กำกับดูแล ตลอดจนคำเนินการอื่นใดให้การจำหน่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

๒. ในการดำเนินการตามข้อ ๑ หากปรากฏว่ามีกฎหมายใด  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย

๓. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ต ่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใน ๑๐ รันทำการ 
นับถัดรันที่จำหน่ายแล้วเสรีจ



ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นโป
ส่ัง ณ วัน ท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารยอุเทน ธัชศฤงคารสกุล) 
รองอ?การบดีฝ่ายบริหาร ปฏบัตการแทน 

อธิการบดีมหาริทยาลัยพะเยา


