
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม� 

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ  จํานวน ๕๘ รายการ 
------------------------------------------ 

ด'วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม.  มีความประสงค ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ  จํานวน 
๕๘ รายการ ประกอบด'วย  

 

ท่ี รายการ จํานวน หน�วย 
๑ เก'าอี้ทํางานล'อเลื่อน ๑๘๐ ตัว 

๒ เก'าอี้สําหรับผู'มาติดต.อ ๑๐ ตัว 

๓ เก'าอี้น่ังฟ7งคําบรรยาย (เลคเชอร ) ๑ ตัว 

๔ เก'าอี้บุนวมทรงสูงชุบโครเมี่ยม ๕๐ ตัว 

๕ เก'าอี้เป<ยโน ๑ ตัว 

๖ เก'าอี้พิมพ ดีด ๒ ตัว 

๗ โต@ะพิมพ ดีดสีเทา ๑ ตัว 

๘ โต@ะไม' ๕ ตัว 

๙ โต@ะขาเหล็ก (วางคอมพิวเตอร ) ๓ ตัว 

๑๐ โต@ะวางคอมพิวเตอร  ๓ ตัว 

๑๑ ตู'ใส.หนังสือและอุปกรณ  ๑ ตู' 

๑๒ ตู'นิทรรศการ ๑ ตู' 

๑๓ ตู'ไม'อัดเก็บเอกสาร (ช้ินส.วน) ๓ ตู' 

๑๔ ตู'เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก ๑ ตู' 

๑๕ ตู'เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ลิ่นชัก ๑ ตู' 

๑๖ ช้ันไม'อัด ๓ ช้ัน ๑ อัน 

๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร  ๑๑๐ เครื่อง 

๑๘ จอคอมพิวเตอร  ๗๔ จอ 

๑๙ เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดพกพา ๙ เครื่อง 

๒๐ เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ ๑ เครื่อง 

๒๑ เครื่องพิมพ  ๒๗ เครื่อง 

๒๒ เครื่องสํารองไฟ ๒๕ เครื่อง 

๒๓ คีย บอร ด ๔๐ อัน 



๒ 
 

  

ท่ี รายการ จํานวน หน�วย 
๒๔ เม'าส  ๑๕ อัน 

๒๕ ลําโพงคอมพิวเตอร   ๑ ชุด 

๒๖ External Harddisk  ๑ อัน 

๒๗ เครื่องโทรศัพท  ๑๐ เครื่อง 

๒๘ เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง 

๒๙ เครื่องพิมพ ดีด ๓ เครื่อง 

๓๐ เครื่องทําลายเอกสาร ๑ เครื่อง 

๓๑ เครื่องฉายภาพสามมิติ ๒ เครื่อง 

๓๒ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร  ๓ เครื่อง 

๓๓ กรงเหล็กแขวนโปรเจคเตอร  ๑ อัน 

๓๔ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบมีล'อลาก ๒ ชุด 

๓๕ ลําโพงเคลื่อนที่ ๑ อัน 

๓๖ ลําโพงแบบพกพา ๑ อัน 

๓๗ กล'องถ.ายรูป ๔ เครื่อง 

๓๘ ขาตั้งกล'อง ๑ อัน 

๓๙ โทรทัศน พร'อมกรงเหล็ก ๓ เครื่อง 

๔๐ เครื่องบันทึกกล'องวงจรปTด ๑ เครื่อง 

๔๑ เครื่องบันทึกเทป ๑ เครื่อง 

๔๒ เครื่องเล.น DVD ๘ เครื่อง 

๔๓ เครื่องเล.นวีดโีอ/ซีดี ๑ เครื่อง 

๔๔ กล.องรับ-ส.งสัญญาณไมโครโฟน ๑ เครื่อง 

๔๕ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๑ เครื่อง 

๔๖ วิทยุเทป ๗ เครื่อง 

๔๗ ไมโครโฟน ๒ อัน 

๔๘ โทรโข.ง ๔ อัน 

๔๙ ไฟฉุกเฉิน ๒ อัน 

๕๐ พัดลมตั้งพื้น ๕ ตัว 

๕๑ พัดลมติดผนัง ๑๒ ตัว 

๕๒ เครื่องทําน้ําเย็นแบบขวดคว่ํา (พลาสติก) ๑ เครื่อง 

๕๓ พาทิช่ัน ๑ ชุด 

๕๔ ชุดปYอปอับดิสเพลย  (เฉพาะโครงขาตั้ง) ๒ อัน 



๓ 
 

  

ท่ี รายการ จํานวน หน�วย 
๕๕ เต'นท ขนาด ๔x๖ เมตร ๒ ชุด 

๕๖ เครื่องเหลาดินสอ ๑ อัน 

๕๗ ถาดสไลด  ๑ อัน 

๕๘ แท.นตัดกระดาษแบบมือโยก ๒ อัน 
 

 

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต.อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู(เข(าร�วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ0ท่ีขายทอดตลาด 
๑.๑ ต'องเป[นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก.าตามประกาศดังกล.าว 
๑.๒ ต'องไม.เป[นผู'ได'รับเอกสิทธิ์หรือความคุ'มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม.ยอมขึ้นศาลไทย เว'นแต.รัฐบาล

ของผู'เข'าเสนอราคาได'มีคําส่ังให'สละสิทธิ์และความคุ'มกันเช.นว.านั้น 
๑.๓ เป[นผู'ลงช่ือเข'าร.วมการประมูล ซึ่งหากผู'เข'าร.วมการประมูล ประสงค จะให'ตัวแทนเป[นผู'เข'าร.วม

ประมูล ต'องมีหนังสือมอบอํานาจให'เป[นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต'องตามกฎหมาย 
 ๑.๔ ไม.เป[นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. หรือผู'ใดผู'หนึ่งซึ่งทําการแทนบุคลากร
ดังกล.าว 

๒. ราคาเริ่มต(นในการประมูล 
ราคาเริ่มต'นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต'นที่วงเงิน ๑๖,๙๐๗ บาท (หน่ึงหมื่น     

หกพันเก(าร(อยเจ็ดบาทถ(วน) ผู'เข'าร.วมประมูลจะขานสู'ราคาตํ่ากว.าราคาผู'ขานสู'ราคาไว'ก.อนหน'าแล'วนั้น มไิด' 

 ๓. กําหนดการและข้ันตอนการเข(าร�วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ0ท่ีขายทอดตลาด 
 ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนซื้อเอกสารการเข'าประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ  มีดังนี้ 

  (๑) ลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร'อยบาทถ'วน) ระหว�าง
วันท่ี ๒๒ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ สําหรับค.าขายเอกสารการประมูลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ     

ไม.คืนเงินดังกล.าวไม.ว.ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
  (๒) วิธีการซื้อเอกสารการประมูลฯ สามารถซื้อเอกสารการประมูลด'วยตนเองที่ งานพัสดุ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. โดยต'องยื่นหนังสือแสดงความเป[น
บุคคลหรือนิติบุคคลอย.างใดอย.างหนึ่ง แล'วแต.กรณี มายื่นในวันซื้อเอกสารการประมูลด'วย  
  หากผู'ใดไม.นําเอกสารข'างต'นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม.ขายเอกสารดังกล.าว 
  (๓) หากพ'นกําหนดเวลาดังกล.าว มหาวิทยาลัยจะไม.รับการลงทะเบียนและขายเอกสารโดย
เด็ดขาด และผู'ที่ไม.แสดงความประสงค และมไิด'ลงทะเบียนซื้อเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม.มีสิทธิ์ในการเข'าร.วม
ประมูลแต.อย.างใด 
 



๔ 
 

  

 ๓.๒ รับฟ7งคําช้ีแจงรายละเอียดและดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ ที่ขายทอดตลาดในวันท่ี            
๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี หากรายใดไม.ไปดูเศษวัสดุและ

ซากครุภัณฑ ในวันและเวลาดังกล.าว มหาวิทยาลัยถือว.าผู'ประสงค ที่จะเข'าประมูลเข'าใจและทราบใน
รายละเอียดต.างๆ ทั้งหมดแล'ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป[นข'อโต'แย'งในภายหลังมไิด'ทั้งสิ้น 
 ๓.๓ กําหนดการและขั้นตอนการเข'าร.วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ผู'ประสงค จะเข'าร.วมประมูลต'องมายื่นเอกสารแสดงความจํานงเข'าร.วมประมูลฯ ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ด'วยตนเองที่ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ช้ัน ๑ พร'อมชําระเงิน

ค้ําประกันการประมูลฯ ในวันท่ี ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  (๒) ผู'มีสิทธิ์เข'าร.วมประมูลต'องมาแสดงตนตามที่ได'แจ'งความจํานงไว'แล'ว ในวันท่ี ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต�เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห'องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ

เฉลิมพระเกียรติ 

  (๓) เริ่มเข'าสู.กระบวนการประมูลสู'ราคาในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต�เวลา ๑๐.๓๐ น.  
เป[นต'นไป ณ ห'องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

ผู'สนใจติดต.อขอรับทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร'อยบาทถ'วน)   

ได'ที่ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. ระหว�างวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท       

๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

        (ผู'ช.วยศาสตราจารย  ดร.ชาตรี มณโีกศล) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 


