
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง   การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ

___________________________

             ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีความประสงคจะขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประมูล

ราคาดวยวาจา แบบเหมารวม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เปนตนไปจนกวาจะสิ้นสุดการประมูล โดยมีเงื่อนไขในการเสนอราคาและขายทอดตลาด ดังตอไปน้ี

             ๑. พัสดุท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําออกขายทอดตลาด

                 ๑.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้ เปนการขายตามสภาพท่ีเปนอยู จึงถือวาผูประมูลราคาไดรับทราบและ

ยอมรับในสภาพของพัสดุท่ีขายทอดตลาดนี้ ดังนั้น ผูประมูลราคาจะตองพิจารณาและตรวจสอบสภาพของพัสดุเอง

โดยไมอาจเรียกรองหรือรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อขอใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตอเติม

หรือแกไข เพ่ือใหพัสดุท่ีประมูลมีสภาพดีหรือใหมีความสมบูรณขึ้นได หากมีการประกาศขายใหกับผูชนะการประมูล

ไปแลว มหาวิทยาลัยถือวาผูประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัสดุดังกลาว โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ในภายหลัง

                 ๑.๒ บัญชีเอกสารแนบทายประกาศนี้ เปนรายละเอียดตาง ๆ อาทิเชน ยี่หอ, รุน, ป เปนเพียงขอมูลเพื่อ

ชวยประชาสัมพันธการขายทอดตลาดเทานั้น

             ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิประมูลราคา

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเขาประมูลราคา จะตองลงทะเบียนดูสภาพพัสดุในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และลงทะเบียนยืนยันตัวตนพรอมวางเงินคํ้าประกันเปนเงินสด หรือ เช็คธนาคารสั่งจาย

(Cashier's Cheque) ใหกับ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" เปนจํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ในวันที่

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

                 ๒.๒ ตองเปนผูไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด ๑๙ ครบ ๒ เข็มแลว 

                 ๒.๓ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเขารวมประมูลราคารายอื่น ณ วันประกาศเชิญ

ชวน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการประมูลราคาอยางเปนธรรมในครั้งนี้

                 ๒.๔ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

ประสงคจะประมูลราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

             ๓. เอกสารหลักฐานของผูประสงคจะสูราคา

                 ๓.๑ ตองแสดงหลักฐานท่ีระบุวาไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด ๑๙ ครบ ๒ เข็มแลว เชน เอกสาร

รับรองจากโรงพยาบาลท่ีเขารับวัคซีน หรือเอกสารจากแอพพลิเคช่ันหมอพรอม

                 ๓.๒ กรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล

                       ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึง

การเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูเปนคณะบุคคลรวม พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง

 



-  ๒  -

                 ๓.๓ กรณีเปนนิติบุคคล

                       (๑) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                       (๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

                 ๓.๔  กรณีผูประสงคจะประมูลราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่น

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุใน ๓.๓

                 ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใหกระทําการแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูก

ตอง

             ๔. กําหนดการลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ 

                 ๔.๑ กําหนดดูสภาพพัสดุ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยลงทะเบียนแสดงความประสงคเขาประมูล

ราคา เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง Students Center อาคารศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต

สุพรรณบุรี โดยตองยื่นเอกสารหลักฐานตามขอ ๓ ใหถูกตองครบถวน

                 ๔.๒ ผูยื่นเสนอราคาที่ไมมาตรวจสอบสภาพพัสดุและสอบถามรายละเอียดในวันเวลาที่ กําหนด ตามขอ

๔.๑ มหาวิทยาลัยจะถือวารับทราบและยอมรับในสภาพพัสดุนั้นแลว

             ๕. กําหนดการลงทะเบียนและการขายทอดตลาด

                   ๕.๑ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการขายทอดตลาดในครั้งนี้เฉพาะผูที่ไดลงทะเบียนดูสภาพพัสดุ ตาม

วัน เวลา ตามขอ ๔ และตองลงทะเบียนยืนยันการเขาประมูลราคาอีกครั้งโดยใชบัตรประชาชนตัวจริง ในวันที่ ๑๒

เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทานั้น

                  ๕.๒ เริ่มประมูลดวยวาจา ในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนกวาจะแลวเสร็จ 

                  ๕.๓ ราคาเริ่มตนการยื่นประมูลใหเปนไปตามบัญชีรายการแนบทายประกาศ การขายทอดตลาดจะ

ขายโดยวิธีประมูลราคาดวยวาจาแบบเหมารวมและการประมูลราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทอยางเดียว โดย

เสนอราคาเพ่ิมข้ึนครั้งละไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

                  การตัดสินชี้ขาดของผูชนะราคาในการขายทอดตลาดนั้น ยอมสมบูรณ เมื่อมหาวิทยาลัยหรือผูแทนเห็น

วาเปนราคาเหมาะสมและมหาวิทยาลัยไดประโยชน

                  ๕.๔ ผูประมูลราคายอมพนความผูกพันในราคาซึ่งตนยื่น เมื่อมีผูอื่นยื่นราคาสูขึ้นไปไมวาการที่ผูอื่นสู

น้ันจะสมบูรณหรือมิสมบูรณประการใด และ/หรือถาไดมีการถอนทรัพยสินนั้นจากการทอดตลาด

                  ๕.๕ ผูชนะราคา (ผูเสนอราคาสูงสุด) จะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบของมหาวิทยาลัย พรอมกับ

ชําระเงินรอยละ ๕๐ ของราคาท่ีชนะทันทีภายหลังส้ินสุดการประมูลราคาและใหถือวาเงินคํ้าประกันการเขาประมูล

ราคาเปนสวนหน่ึงของการชําระราคาทรัพยสินที่ประมูลได

 

 
 



-  ๓  -

                 ๕.๖ ผูซื้อหรือผูชนะราคา (ผูยื่นราคาสูงสุด) ตองชําระเงินสวนท่ีเหลือทั้งหมดโดยชําระเปนเงินสด หรือ

เชค็ธนาคารสัง่จาย (Cashier's Cheque) ใหกับมหาวิทยาลัย และรับทรัพยสินไปใหแลวเสร็จโดยตองดําเนินการขน

ยายพัสดุท้ังหมดออกจากอาคารภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันประมูล 

                 หากพนกําหนดดังกลาวแลวผูซื้อหรือผูชนะราคา (ผูยื่นราคาสูงสุด) ยังไมชําระเงินสวนที่เหลือใหครบ

ถวน มหาวิทยาลัยจะริบเงินคํ้าประกันและเงินมัดจํา และหากปรากฏวาเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการขายใหมตามวิธีที่

มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับราคาท่ีขายใหมแลว ซึ่งเมื่อรวมกับเงินคํ้าประกันและเงินมัดจําที่ริบไวยังนอยกวาราคาที่

อนุมัติขายเดิม ผูซื้อท่ีละเลยไมชําระเงินสวนท่ีเหลือใหครบถวนจะตองรับผิดชอบและชดใชเงินในสวนที่ขาดตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๑๖

                 ท้ังน้ี ผูซื้อหรือผูชนะราคา (ผูยื่นราคาสูงสุด) ที่ไดชําระคาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดครบถวนตามจํานวน

ท่ีประมูลไดแลวเทาน้ัน จึงจะมีสิทธิ์นําทรัพยสินออกจากมหาวิทยาลัยไดเทานั้น และหากลวงเลยเวลาดังกลาว

มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น

                 ๕.๗ คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นที่จะเกิดขึ้น ผูซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 

                 ๕.๘ ผูประมูลราคาสามารถติดตอขอรับเงินคํ้าประกันคืนได ภายหลังเสร็จสิ้นการประมูล ยกเวนผูที่ชนะ

ราคา

             ๖. ขอสงวนสิทธิและอ่ืน ๆ

                 ๖.๑ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมขายใหแกผูยื่นราคาที่ใหราคาสูงสุด ถาเห็นวาราคาดังกลาวไม

สมควรขาย และคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยหรือผูแทนถือเปนเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจําเปนมหาวิทยาลัยหรือผูแทนมี

อํานาจยกเลิกผลการอนุมัติหรือยุติหรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป รวมทั้งออกคําสั่งหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับการขายทอดตลาด

                   ๖.๒ มหาวิทยาลัยหรือผูแทน อาจระงับการขายทอดตลาดของรายการใดรายหนึ่งได หากมีกรณีที่

คณะกรรมการดําเนินการตรวจพบและพิจารณาวา ผูเขารวมประมูลมีการตกลงสมยอมตอกัน หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่

บงบอกไดวามีการสมยอมกัน หรือเห็นวาผูชนะราคาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามเงื่อนไข 

                 ๖.๓ ผูชนะราคามีหนาท่ีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูลครั้งน้ีทุกประการ หากผูชนะราคาผิด

เง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการประมูล โดยผูชนะราคายินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินที่ชําระแลว

และผูชนะราคาไมสามารถเรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยทั้งส้ิน

             ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดไดท่ี กองกลาง (งานพัสดุ) อาคารสวนแกว ๒ ชัน้ ๑ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ

วิทยาเขตสพุรรณบรุ ีตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมอืง จังหวดัสพุรรณบรุ ีโทรศพัท ๐๓๕-๙๖๙๖๒๐ ตอ ๖๖๒๓ ในวันและ

เวลาราชการหรือดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต suphanburicampus.dusit.ac.th

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
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บัญชีรายการแนบท้ายประกาศ 
รายการพัสดุ จ านวน ๑๐ รายการ  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาประเมินแบบเหมารวม/บาท 
๑. ตู้เก็บเสื้อผ้า ๒๐๐ ตู้ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. เตียงนอน ๑๗๐ เตียง ๓๘,๒๕๐.๐๐ 
๓. โต๊ะท างาน ๑๕๕ ตัว ๓๑,๐๐๐.๐๐ 
๔. เก้าอ้ีเอนกประสงค์แบบขาตาย ๒๐๐ ตัว ๗,๐๐๐.๐๐ 
๕. ตู้เก็บรองเท้า ๑๓๐ ตู้ ๑๓,๐๐๐.๐๐ 
๖. พัดลมเพดาน ๖๐๐ ตัว ๓๓,๐๐๐.๐๐ 
๗. อ่างซิงค์ ๑๘๑ ตัว ๕๔,๓๐๐.๐๐ 
๘. ที่นอน ๑๖๐ อัน ๒,๔๐๐.๐๐ 
๙. เครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า ๔ ชุด ๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. เครื่องปรับอากาศติดผนัง ๑๙๘ ชุด ๙๙,๐๐๐.๐๐ 
รวมท้ังส้ิน ๓๙๓,๙๕๐.๐๐ 

 
 
 
 

……………………………………… 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 



ก ำหนดกำร 

กำรขำยทอดตลำดพัสดุ ๑๐ รำยกำร โดยวิธีประมูลรำคำด้วยวำจำ 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  วิทยำเขตสุพรรณบุรี 

 

วันจันทร์ ท่ี ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง Student Center อำคำรศิลปอำชำ 
 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ 

 

วันอังคำร ท่ี ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุม วิทยำเขตสุพรรณบุรี  
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   ลงทะเบียนและวางเงินค ้าประกัน  

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   เริ่มประมูลด้วยวาจา 

 

หมำยเหตุ   ๑. คุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมประมูล 

    ๑.๑ ต้องผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ครบ ๒ เข็มแล้ว  

    ๑.๒ ต้องเป็นผู้ได้ลงทะเบียนทั ง ๒ ครั ง คือ  

      ๑.๒.๑ ลงทะเบียนดูสภาพพัสดุ  ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา  
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Student Center อาคารศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และ   

      ๑.๒.๒ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประมูลและวางเงินค ้าประกัน ในวันอังคาร ที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  

  ๒. ผู้ชนะราคา (ผู้ยื่นราคาสูงสุด) ต้องด้าเนินการรื อถอนและขนย้ายพัสดุทั งหมดออกจาก
อาคารเอง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันประมูล 

๓. ขอความร่วมมือ งดใช้โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาประมูล 



ล ำดับท่ี รำยกำร
จ ำนวน 
(ช้ิน)

ภำพประกอบ หมำยเหตุ

1 ตู้เก็บเส้ือผ้า 200

2 เตียงนอน 170

3 โต๊ะท างาน 155

4 เก้าอ้ีเอนกประสงค์แบบขาตาย 200

โครงกำรอำคำรท่ีพัก มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรรณบุรี
สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ตีจ ำหน่ำย

หน้า 1 จาก 74



ล ำดับท่ี รำยกำร
จ ำนวน 
(ช้ิน)

ภำพประกอบ หมำยเหตุ

โครงกำรอำคำรท่ีพัก มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรรณบุรี
สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ตีจ ำหน่ำย

5 ตู้เก็บรองเท้า 130

6 พัดลมเพดาน 600

7 อ่างซิงค์ 181

8 ท่ีนอน 160

หน้า 2 จาก 74



ล ำดับท่ี รำยกำร
จ ำนวน 
(ช้ิน)

ภำพประกอบ หมำยเหตุ

โครงกำรอำคำรท่ีพัก มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรรณบุรี
สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ตีจ ำหน่ำย

9
เคร่ืองปรับอากาศ
22,500 BTU (แขวนใต้ฝ้า)

4

10
เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด12,000 BTU (ติดผนัง)

198

1998รวม
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