
 
 
 
   

ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุช ารุดประจ าปีงบประมาณ  2566  

...................................................... 
     ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่
จะท าการขายทอดตลาดพัสดุช ารุดประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2562 จ านวน  ๒๒๘  รายการ ราคา
เริ่มต้นประมูล  18,327.29  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค)์ 

 เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องน าหลักฐานมาขอลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลขาย
ทอดตลาด 

-  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
  -  กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อม
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 
  -  กรณีที่ไม่สามารถมาด าเนินการได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจทีต่ิดอากร
แสตมป์ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจ 
 2. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลราคารายอ่ืน     
ที่เข้าประมูลราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประมูลราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้ 
 3. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลเป็นเช็คท่ีธนาคาร
สั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ที่เข้าประมูลหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท า
การ เป็นจ านวนเงิน  920.๐๐  บาท  (เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  และมหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันหลังจาก
สิ้นสุดการประมูลส าหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลขายทอดตลาด  ส่วนผู้ที่ชนะการประมูลขายทอดตลาดจะคืน
ก็ต่อเมื่อได้ช าระเงินครบถ้วนแล้ว 
 4. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาขายทอดตลาด  ต้องเสนอราคาด้วยวาจา 
 5. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประมูลราคา  
รายอ่ืน ที่เข้าประมูลราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันประมูลราคาอย่างเป็นธรรมในการขายทอดตลาดครั้งนี้ 
 6.  ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้าประมูลราคาขายทอดตลาด  ต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้รับ
รายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุช ารุดประจ าปีงบประมาณ  2558-2562  กับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 7.  ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาขายทอดตลาด  ต้องเสนอราคาไม่ต่ ากว่าราคากลาง
เริ่มต้นที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยจะเสนอราคารวมทุกรายการ  ในการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเสนอ
ราคาเพ่ิมข้ึนครั้งละไม่น้อยกว่า  200.00  บาท  (สองร้อยบาทถ้วน)  
 
 

8.  ผู้ประสงค ์/ … 
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  8.   ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล สามารถดูสภาพพัสดุช ารุดได้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
ผู้สนใจจะต้องมาดูสภาพพัสดุที่จ าหน่ายพร้อมกันในวันและเวลาที่ก าหนด คือ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2565 เริ่มเวลา 10.00 น. 
 9.  ผู้เข้าประมูลราคาขายทอดตลาดที่เสนอราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และเสนอราคาสูงกว่าผู้เข้าประมูลรายอ่ืน คณะกรรมการด าเนินการขาย จะถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล  
และ  ผู้ชนะการประมูลจะต้องมาจัดท าเอกสารการเสนอราคารายการพัสดุช ารุดแต่ละรายการให้เท่ากับ
ราคาที่ชนะการประมูล 
 10. ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินค่าประมูลพัสดุช ารุดเต็มจ านวนของราคาที่เสนอ
ภายในวันที่ประมูลขายทอดตลาด  ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวไม่รวมกับหลักประกันการเข้าร่วมประมูล  หากผู้
ชนะการประมูลไม่น าเงินมาช าระค่าประมูลพัสดุช ารุด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะริบ
หลักประกันการเข้าร่วมประมูลไว้ทันที  และจะน าพัสดุช ารุดดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่  ตามวิธีที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  หากการประมูลการขายทอดตลาดใหม่ได้ราคาเมื่อรวมกับเงินค้ าประกัน การเข้า
ประมูลน้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน  ผู้ชนะการประมูลพัสดุช ารุดดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบและ
ชดใช้เงินในส่วนที่ขาด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516  
 11. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติการขายทอดตลาดพัสดุช ารุดให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด  และค าตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
เด็ดขาด  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  มีอ านาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติหรือ
ยุติ  หรือเลื่อนการประมูลการขาดทอดตลาดออกไป  โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
ผู้เข้าประมูลไมมี่สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 12. ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันที่เกิดจากการขนย้ายพัสดุช ารุด
ทั้งหมด 
 13. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุช ารุดทั้งหมด ภายใน 10 วันท าการ นับถัดจาก
วันที่ช าระเงินครบถ้วนแล้ว หากพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ และต้องยุติการขนย้าย และจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากทางมหาวิทยาลัย มิได้ทั้งสิ้น  
 14. ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าหนังสือแจ้งวันเวลาในการเข้าขนย้ายพัสดุช ารุด  และ
แสดงหลักฐานการช าระเงินฉบับจริง  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ชุด  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 15. การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้  เป็นการประมูลขายทอดตลาดพัสดุช ารุดตาม
สภาพที่เป็นอยู่  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของพัสดุช ารุดเอง   

  ก าหนดวันประมูลขายทอดตลาดในวันที่  30  พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.30 น. โดย
ให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ ห้องประชุมสาทร หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะ
ถือว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูล  และจะไม่มีการลงชื่อเพ่ิมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาสามารถติดต่อสอบถามและรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ ส านักงานคณบดี อาคาร 48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่  
๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ระหว่างวันที่ 9 – 25 พฤศจิกายน 
2565  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๒๘๗  9600 ต่อ 2425  ในวันและเวลาราชการ  

บัญชี /..... 



 ๓ 

 บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ช ารุด และเสื่อมสภาพที่แนบท้ายประกาศ  เป็นส่วนหนึ่ง
ของประกาศขายทอดตลาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ฉบับนี้ด้วย       

             ประกาศ  ณ  วันที่    8   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการรับแบบ   ๑.  บัตรประจ าตัวประชาชน  ๒.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                        
๓.  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)   4.  หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง) 

  


