
 
ประกาศคณะนิติศาสตร์  

ฉบับท่ี  ๒ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุ 

 

ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะท าการขายพัสดุช ารุดโดยวิธี
ขายทอดตลาด จ านวน ๓๒ รายการต่อไปนี้ 
 
ล าดับที ่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ 

๑ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ ห้องบรรยาย 
๑ 

๕๘๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๑ 

๒ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์  ๖๐๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๐ 

๓ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ห้องบรรยาย 
๑ 

๖๐๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๘ 

๔ หม้อต้มน ้าร้อนอัตโนมัติ ๖๐๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๓ 

๕ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ ๕๙๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๘ 

๖ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ห้องบรรยาย 
๒ 

๕๙๓๐๐๔๐๐๐๐๐๒๐ 

๗ เครื่องดูดฝุ่น ๕๙๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๕ 

๘ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ ประดิษฐ ๑ ๕๗๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๓ 

๙ เครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์ ประดิษฐ ๑ ๕๗๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๒ 

๑๐ เครื่องปริ นเตอร ์ ๕๕๓๐๑๒๐๐๐๐๐๐๑ 

๑๑ เครื่องสแกนลายนิ วมือ ๕๔๓๐๐๔๐๐๐๐๐๒๕ 

๑๒ เก้าอี ผู้มาติดต่อ ๕๔๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๑ 

๑๓ เก้าอี ผู้มาติดต่อ ๕๔๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๒ 

๑๔ เก้าอี ผู้มาติดต่อ ๕๔๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๓ 

๑๕ เก้าอี ผู้มาติดต่อ ๕๔๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๔ 

๑๖ โทรทัศน์สีชนิด LCD มข-๐๗๐๐-๑๑-๐๑๑-๐๐๐-๐๐๐๐๖/๕๑ 

๑๗ กล้องถ่ายรูป ถ่าย VDO มข-๐๗๐๐-๐๗-๐๐๘-๐๐๐-๐๐๐๐๑/๕๑ 

๑๘ ชุดคอมพิวเตอร์ Compaq  ๕๓๓๐๑๓๐๐๐๐๐๒๑ 

๑๙ คอมพิวเตอร์ All in One ๕๔๓๐๑๒๐๐๐๐๐๑๖ 

๒๐ เครื่องโปรเจคเตอร์ห้องประชุม คณบดี๒ ๕๙๓๐๐๗๐๐๐๐๐๐๒ 



๒๑ เครื่องปรับอากาศ  22000 บีทียู  มข-๐๔๐๐-๑๕-๐๓๙-๐๐๐-๐๐๐๐๗/๕๑ 

๒๒ เครื่องปริ นเตอร์ hp    ๕๓๓๐๑๓๐๐๐๐๐๒๖ 

๒๓ เครื่องกรองน ้าดื่ม ห้องครัว ๕๗๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๑ 

๒๔ ป้ายวิ่งคอมพิวเตอร์ 30x 300x10 CM มข-๑๓๐๐-๓๑-๐๐๑-๐๐๐-๐๐๐๐๓/๕๒ 

๒๕ โปรเจคเตอร์ ประดิษฐ์ ๒ ๕๙๓๐๐๔๐๐๐๐๐๑๙ 

๒๖ โปรเจคเตอร์  ๕๔๓๐๐๗๐๐๐๐๐๐๒ 

๒๗ เครื่องฉายภาพ ๓ มิต ิ มข-๐๗๐๐-๑๓-๐๐๑-๐๐๐-๐๐๐๐๘/๕๒ 

๒๘ เครื่องฉายภาพ ๓ มิต ิ ๕๓๓๐๐๗๐๐๐๐๐๐๑ 

๒๙ เครื่องตัดหญ้า ๔ จังหวะ HONDA ๕๖๓๐๑๕๐๐๐๐๐๐๑ 

๓๐ เครื่องโทรสาร ๕๖๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๖ 

๓๑ เครื่องโทรสาร  ๕๖๓๐๐๔๐๐๐๐๐๐๓ 

       วัสดุอื่นๆ  

 พรม ๑ กอง 

 หลังคาเมทัลชีท ๑ กอง  

 เหล็ก ๑ กอง  

 (เก้าอี  ตู้ โต๊ะ สวิทซ์ชิ่งฮับ ฯ)  
  หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ 
  ข้อ๑. ผู้สนใจจะซื้อพัสดุในการขายทอดตลาดจะเข้าประมูลราคาพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ โดย
วิธีขายทอดตลาดได้  ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่   ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๖๓  ซึ่งจะ
เริ่มด าเนินการตั้งแต่เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ตามเวลาของทางราชการ  ณ  สถานที่ท าการขายทอดตลาดจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ 
  ข้อ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดผู้ที่ประมูลได้และ
ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น  ประธานและคณะกรรมการขายพัสดุจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะ
ระฆัง 
  ข้อ๓. ผู้เข้าประมูลกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติ
บุคคลให้น าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอ านาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการมีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ข้อ๔. ผู้สู้ราคาประมูลจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและต้องไม่ต่ ากว่าราคากลางที่ได้ก าหนด
ไว้และจะต้องช าระเงินสดทั้งหมดของพัสดุที่ประมูลได้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ๕. ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ช าระเงิน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะเอาพัสดุ
ดังกล่าวออกขายอีกซ้ าหนึ่งและถ้าได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม   ผู้สู้ราคาสูงสุด
คนเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด 



      ข้อ๖. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกนอกบริเวณพื้นที่คณะให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด หรือภายใน ๓ วัน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้น 
  ข้อ๗. คณะนิติศาสตร์  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดหรือยกเลิกการขาย
ทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ได้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
โต้แย้ง ฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่          ธันวาคม        พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี    ใยพูล) 
                                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานพัสดุ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     โทรศัพท์  ๔๒๓๓๑ 
ที่ ศธ ๐๕๑๔.๓๐.๑/                 วันที่  ๑๙   มกราคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  โปรดพิจารณาลงนามในประกาศขายทอดตลาด 
 

เรียน  คณบดี 
 
  ตามบันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๔.๓๐.๑/๒๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประเมินราคา
ขั้นต่ าครุภัณฑ์ช ารุด โดยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   จึงได้แนบประกาศมาพร้อมนี้   หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                                                          (นางสาววิจิตรา   เสมอสมัย) 
                                                                 นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


