
ประกาศวิทยาลัยช่างสืลปสุพรรณบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสือมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งท่ี ๒

ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 
ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ประเภท ได้แก่ คร ุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 
๔ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศและมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผ ู้เสนอราคา
๑.๑ บุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๒ นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนา ใบทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมบี 

ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน ซองผู้มอบอำนาจและ 
ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๔  ผ ู้เข ้าประมูลท ุกรายจะต้องลงทะเบ ียน ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ 
เวลา 0๙ .๓ 0 น.- ๑ 0 .0 0  น. (ก ่อนเวลาทำการประม ูล) หากมิได้ลงทะเบียนและยื่นเอกสารไว้จะไม่ม ี 
สิทธึ๋ในการเข้าร่วมประมูลราคาในครั้งนี้

๑.๕  ดำเน ินการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๔๖๓ เวลา ๑ 0 .0 ๔  น.
เป็นต้นไป

๒. หลักเกณฑ์และวิธีขายทอดตลาด
๒.๑ การซายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพครั้งนี้ ว ิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

จะขายทอดตลาดพัสดุท ั้งหมด โดยให ้ราคาเหมาตามบัญชีแนบท้ายประกาศ นี้ และจะดำเน ินการขาย 
ทอดตลาดโดยวิธีประมูลเสนอราคาด้วยวาจา

๒.๒ ผู้เข ้าประมูลทุกรายจะต้องนำมาแสดงตนพร้อมลงทะเบียน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 0๙ .๓ 0 น.- ๑ 0 .0 0  น.(ก่อนเวลาทำการประมูล) พร้อมเอกสารตามข้อ ๑

๒.๓ ผู้เข้าประมูล ต้องเสนอราคาเหมารวม โดยต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นตํ่ากำหนด 
และต้องเสนอราคาเพิ่มแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าครั้งสุดท้ายของการเสนอราคา ครั้งละไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๔ การพ ิจารณ าผลการขายทอดตลาดในคร ั้งน ี้ ว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปส ุพรรณ บ ุร ี ใช้ 
หลักเกณฑ์ ให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดรายสุดท้ายแล้วไม่มีผู้เสนอราคาอีก โดยจะนับหนึ่งถึงสาม 
เป็นผู้ซนะการเสนอราคา

๒.๕ ให ้คณะกรรมการจำหน ่ายพ ัสด ุ โดยการขายทอดตลาดของว ิทยาล ัยช ่างศ ิลป  
สุพรรณบุรีในครั้งนี้ เป็นผู้ประกาศราคาขั้นตํ่าของพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนขาน 
หมายเลขและราคาตามที่ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาได้เสนอราคาทุกราย

/ ๒.๖ การขายทอดตลาด...



๒

๒.๖ การขายทอดตลาดของว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปส ุพรรณบ ุร ี ขายตามสภาพท ี่ปรากฏ 
ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม,อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดำเนินการอย่างใดอย่าง 
หนึ่งเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุประมูลมีสภาพที่ดีขึ้นได้

๒.๗ ว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปส ุพรรณ บ ุร ี จะทรงไว ้ซ ึ่งส ิทธ ิท ี่จะขายหรือยกเล ิกการขาย 
ทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วม 
ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใด  ๆไม่ได้ท้ังส้ิน

๒.๘ ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้จะต้องวางเงินมัดจำไว้ ร้อยละ ๘๐ ของราคาที่เสนอและ 
ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีบอกรับราคา หากพ้น 
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จะรีบเงินมัดจำทั้งหมด

๒.๙ ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ ต ้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจากวิทยาลัยช่าง 
คิเลปสุพรรณบุรี ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่ 
กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สงวนสิทธิท่ี 
จะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ว ิทยาล ัย1ช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในว ันและเวลาราชการ โดยสามารถดู 
รายละเอ ียดเพ ิ่ม เต ิมได ้จากเว ็บไซต ์ เา1:1:{วะ// ๙ 3ธ[ว■ [ว[ว!.3(ะ.ปา/เา๐ กก6 .เาปาก[หรือลอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 0-๓๕๕๕-๕๓๗๐

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางขวัญใจ พิมพิมล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ปฏิบ้ติ'ราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป๋



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ขายทอดตลาดพัสดที่ชำรุด เส่ือมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๒

ที่ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน

๑
๒
๓

(̂

ครุภัณฑ์ยานพาา
หลังคาไฟเบอร์กลาส (17\88''ฟ60'ฟ 
แอร์สำหรับติดรถยนต์ ย่ีห้อ ร/\ผอ^ผ 
รถตู้ ย่ีห้อ 1 0 7 0 7 ^  แบบไมโครบัส ๑๕ ท่ีน่ัง 
หมายเลขทะเบียน นก-๓๔๑๒ สพ.
รถโดยสารปรับอากาศ ย่ีห้อ เ-ฒ0  ขนาด ๔๒ ท่ีน่ัง 
หมายเลขทะเบียน ๔0-๐๑๐๙ สพ.

ฒะฯ
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