
 
ประกาศ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดชุำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑,๖๖๙ รายการ 

_____________________________________ 
 

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์      
แห่งชาติ ม ีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเส ื ่อมสภาพ รวมจำนวน ๑,๖๖๙ รายการ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ 
๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ ๗ แล้ว 

๒. ผู้เข้าร่วมการประมูล กรณีเปน็บุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง 
กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวนัที่ประกาศขาย
ทอดตลาดพสัดุชำรุดนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนนิตบิุคคลต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนัน้
พร้อมสำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รบัมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 
มาแสดง ณ วนัขายทอดตลาด 

๓. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสดุ หากราคาราคานั้นยังไม่เป็นราคา
ที่สมควร 

๔. ราคาเริ่มต้นของการประมูล จะเป็นการประมูลแบบแยกรายการ คือ 
    ๔.๑ พัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ (รถยนต์ พร้อมถังแก๊ส) ราคาเริ ่มต้นการประมูล เป็นจำนวนเงิน 

๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
    ๔.๒ พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑,๖๖๗ รายการ ราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
          การประมูลราคา จะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการฯ แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ 

๕. ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันไว้แก่สำนักงานฯ เป็นเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคาสำหรับการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยหากผู้ประมูลราคาที่ชนะ
การขายทอดตลาดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ในการริ บเงินหลักประกัน
ดังกล่าวได้ทันที   

    สำนักงานฯ จะคืนเงินหลักประกันที่วางไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ไม่ได้ชนะการประมูลในวัน
เดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด 

๖. กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูล ไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่าผู้ เข้าร่วมการ
ประมูลรายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

๗. กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยังต่ำกว่าราคากลาง
ที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้ 

๘. ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอรายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า หรือ เมื่อได้มีการ
ถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน 

๙. ผู้ชนะ 
 



-๒- 
 

๙. ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทนัที กรณีผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ 
ให้วางเงินสดมัดจำไว้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมลูได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ 
นับตั้งแต่วนัทีป่ระมูลราคาได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดงักล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานฯ จะริบเงิน 
หลักประกันที่วางไว้ และจะดำเนินการขายทอดตลาดซำ้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงนิเป็นจำนวนสทุธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาด
คร้ังแรก ผู้ชนะการประมูลรายเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดเมื่อหักลบกลบหนี้จากเงนิมัดจำแล้ว 

๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุนั้นออกไปจากพื้นที่ของสำนักงานฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทำการ  
นับแต่วันที่ชำระเงินค่าพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ขนาดทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนัก
งานฯ จะริบเงินวางหลักประกันและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ 

๑๑. ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ 
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับสำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด 

๑๒. การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุ 
ที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี) 

๑๓. สำนักงานฯ ถือว่าผู้เข้าประมูลได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียด และเข้าใจโดยตลอดแล้ว และเมื่อตนได้เข้าประมูล
ราคาแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการตลอดจนไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๔. ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในอาคาร              
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กำหนดดูพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่  ….......................................... เวลา ............................... ณ อาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

กำหนดเวลาลงทะเบียนและประมูลขายทอดตลาด ในวันที ่  …................................. โดยเริ ่มลงทะเบียน
เวลา ............................... และเริ่มประมูล เวลา ............................... เป็นต้นไป ณ ห้องบุษกร ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ห้อง ๑๑๘ ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ….......... ............... ถึง วันที่ ….........................   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ในวันทำการของ สำนักงานฯ) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๑๗๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.nstda.or.th 

 ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่           กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
   

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

http://www.nstda.or.th/
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