
  

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
              เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564  (สำนักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ) 

---------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มีความ

ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
จำนวน 128 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ราคาข้ันต่ำที่ใช้ในการประมูล จำนวน 9,521.00 
บาท (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
          การขายทอดตลาดจะกระทำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ            
ภูวนารถ  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 10.00 น. พังคำชี้แจ้งและดูสถานที่
อาคาร /พัสดุที่จะขายทอดตลาดพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. และขายทอดตลาด เวลา 11.00 น.              
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคา แต่ไม่ได้รับฟังคำชี้แจ้งและไม่ได้ดูสถานที่ ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าทราบ
รายละเอียดและสภาพต่าง ๆ รวมทั้งยอมรับในการขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้าง ใด ๆ ไม่ได ้
 เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้ 

1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา  การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูล
ได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลง ด้วยการเคาะไม้ 

2. ผู ้เข้าสู ้ราคาจะต้องลงชื ่อรับรายละเอียดและเงื ่อนไขจากแผนกพัสดุ ตั ้งแต่บัดนี ้จนถึง                     
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ผู้ที่ไม่มาลงชื่อและรับเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล) 

3. ผู้เข้าสู้ราคาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน โดยให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วย ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือ
รับรองของการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบ
อำนาจของนิติบุคคลและบุคคลนั้นมาแสดงด้วย 

4. การเสนอราคาให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
5. ผู ้ประมูลได้จะต้องเป็นผู ้เสนอราคาสูงสุด ซึ ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั ้นต่ำที่

มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลได้
เป็นราคาที ่ต่ำเกินควร คณะกรรมการฯ มีสิทธิที ่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั ้งนี้  ด้วยการตัดสินของ
คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย โต้แย้ง ฟ้องร้อง
หรือเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป และเมื่อได้มี
การถอนทรัพย์สินรายนี้จากการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันตั้งแต่ขณะถอนนั้นดุจกัน 

 
 

 
 

7. ผู้ประมูล
... 
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7. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่

ดำเนินการประมูล หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ จะดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไป 

8. การขายทอดตลาดครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ  
จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมด  โดยให้เสนอราคาเหมารวม 

9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องวงเงินเป็นหลักประกันสัญญา ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของวงเงินที่เสนอ
ราคา และสามารถขอคืนได้เมื่อทำการขนย้ายพัสดุออกจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยฯ             
ขอสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันสัญญาเพ่ือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการขนย้ายพัสดุ  

10. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื ้อไว้ทั ้งหมด  ออกไปจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ 
และห้ามมิให้เลือกเฉพาะส่วนที่ใช้งานได้หรือทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการไว้เป็นภาระของทางราชการในภายหลัง  

11.  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น              
ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น 

12.  การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่              
จักรพงษภูวนารถ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ             
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 

13.  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ได้ออก
ประกาศขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ภายหลังปรากฎว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถดำเนินการขายได้ไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ โดยผู้ประมูลจะถือ
เป็นเหตุนำมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลได้จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ผู้ประมูลจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด 

14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล
เสนอราคาทุกราย ได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดในการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อลงชื่อเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ หรือที่แผนกพัสดุ โทร 02-6922360 ต่อ 222  หรือ 333             
ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที ่ 20 ธันวาคม 2565 เท่านั้น 

ประกาศ ณ วันที ่7  ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
              รักษาราชการแทน  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



  

 

บัญชีแนบท้ายประกาศ  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564  
 (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

    รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด 99 รายการ  

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

  แผนกพัสด ุ    

1.  บกศ. 57-69-27 
เครื่องคำนวณเลขชนิดมจีอภาพมผีลลัพธ์ไม่
เกิน 10 หลัก 

1 คร. 25 
 

2.  วจภ.ผป.272-271-43 เก้าอี ้  1 ตัว 5  

3.  ผป. 271-198-43 
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ รุ่น 
ที.เอ็น.62 ขนาด 60X1.25X75 ซม. 

1 ตัว 
10 

 

4.  ผป.74-06-54 เก้าอื้พนักพิงเตี้ยบุ PVC ขาไพเบอร์ 1 ตัว -  
  แผนกบัญช ี    

5.  ผป.134-18-46 ผนังกั้นห้องและเสาเสริม (PARTITION) 1 อัน 10  
6.  ผป.134-19-46 ผนังกั้นห้องและเสาเสริม (PARTITION) 1 อัน 10  
7.  ผป.134-20-46 ผนังกั้นห้องและเสาเสริม (PARTITION) 1 อัน 10  

  แผนกแนวแนว    

8.  ผป. 272-460-45 เก้าอี ้ 1 ตัว 5  

  แผนกเอกสารการพิมพ ์    
9.  ผป.272-600-48 เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์ 1 ตัว 5  

10.  ผป. 251-07-48 
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยีห่้อ RISO รุ่น 
RZ 370 AW. 

1 คร. 30  

  แผนกกีฬาฯ    
11.  ผป.194-02-28 รถเข็นชนิดทำด้วยเหล็กใส่อุปกรณ์ฯ 1 คัน 200  
12.  ผป.194-03-28 รถเข็นชนิดทำด้วยเหล็กใส่อุปกรณ์ฯ 1 คัน 200  

  แผนกระบบสารสนเทศ    
13.  งปม. รอ.242-781-51 ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรยีน  1 คร. 70  
14.  งปม. รอ.242-798-51 ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรยีน  1 คร. 70  

15.  งปม. รอ.242-782-51 ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรยีน  1 คร. 70  
  ศูนย์วิทยบริการ    

16.  ผป.242-1125-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
17.  ผป.242-1148-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
18.  ผป.242-1149-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
19.  ผป.242-1159-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
20.  ผป.242-1140-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
21.  ผป.242-1156-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
22.  ผป.242-1120-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
23.  ผป.242-1113-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
24.  ผป.242-1161-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
25.  ผป.242-1107-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  
26.  ผป.242-1103-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  



  

 

บัญชีแนบท้ายประกาศ  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564   
(สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

    รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด 99 รายการ       

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

27.  ผป.242-1139-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  

28.  ผป.242-1108-55 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP  1 คร. 70  

29.  ผป.267-188-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC  1 คร. 10  

30.  ผป.267-213-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

31.  ผป.267-205-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

32.  ผป.267-187-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

33.  ผป.267-184-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

34.  ผป.267-228-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

35.  ผป.267-203-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

36.  ผป.267-222-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

37.  ผป.267-208-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

38.  ผป.267-220-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

39.  ผป.267-197-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

40.  ผป.267-233-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

41.  ผป.267-210-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

42.  ผป.267-183-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

43.  ผป.267-176-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

44.  ผป.267-212-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

45.  ผป.267-191-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

46.  ผป.267-180-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

47.  ผป.267-172-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

48.  ผป.267-198-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

49.  ผป.267-211-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

50.  ผป.267-204-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

51.  ผป.267-184-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

52.  ผป.267-224-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

53.  ผป.267-233-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

54.  ผป.267-182-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

55.  ผป.267-223-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

56.  ผป.267-202-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

57.  ผป.267-196-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

58.  ผป.267-206-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  



  

 

บัญชีแนบท้ายประกาศ  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564   
(สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

    รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด 99 รายการ       

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

59.  ผป.267-230-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  
60.  ผป.267-231-55 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC 1 คร. 10  

  แผนกอาคารสถานที ่    
61.  บกศ. 8-49-24 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
62.  บกศ. 8-35-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
63.  บกศ. 8-36-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
64.  บกศ. 8-37-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
65.  บกศ. 8-38-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
66.  บกศ. 8-39-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
67.  บกศ. 8-40-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
68.  บกศ. 8-41-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
69.  บกศ. 8-42-28 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้บุนวม 1 ตัว 15  
70.  ผป 253-191-38 เก้าอี้ในห้องประชุมเป็นโครงขาเหล็กพ้ืน 1 ตัว 5  
71.  ผป. 16-402-42 โต๊ะและเก้าอ้ีนักศึกษา 1 ชุด 5  
72.  ผป. 16-403-42 โต๊ะและเก้าอ้ีนักศึกษา 1 ชุด 5  
73.  งปม.76-206-59 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยีห่้อ Optoma  1 คร. 35  
74.  ผป.157-539-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
75.  ผป.157-831-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
76.  ผป.157-832-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
77.  ผป.157-834-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
78.  ผป.157-836-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
79.  ผป.157-838-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
80.  ผป.157-808-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
81.  ผป.157-809-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
82.  ผป.157-871-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
83.  ผป.157-872-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
84.  ผป.157-873-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
85.  ผป.157-874-41 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย (หนังสีน้ำเงิน) 1 ตัว 5  
86.  ผป.94-02-46 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได ้ 1 ตัว 5  
87.  ผป.94-03-46 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได ้ 1 ตัว 5  
88.  ผป.94-04-46 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได ้ 1 ตัว 5  
89.  ผป.94-05-46 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได ้ 1 ตัว 5  
90.  ผป.94-06-46 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได ้ 1 ตัว 5  
91.  ผป. 94-07-47 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได้รุ่นทีเอฟ-1860  1 ตัว 5  
92.  ผป. 94-08-47 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได้รุ่นทีเอฟ-1860  1 ตัว 5  
93.  ผป. 94-09-47 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได้รุ่นทีเอฟ-1860  1 ตัว 5  
94.  งปม. 1-85-27 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประต ู 1 ตู ้ 100  



  

 

บัญชีแนบท้ายประกาศ  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพประจำปี 2564  
 (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

    รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด 99 รายการ       

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ จำนวน
หน่วย 

ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

95.  งปม. 1-63-22 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประต ู 1 ตู ้ 100  

96.  วจภ.รอ 1-17-17  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประต ู 1 ตู ้ 50  

97.  วจภ.งปม.2-21-20 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก  1 ตู ้ 70  

98.  วจภ.ผป 268-01-37 ตู้เหล็กเก็บพิมพ์เขียว 1 ตู ้ 70  

99.  งปม.235-09-29 โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร ์ 1 ตัว 10  

      
 

เศษซากชำรุด 16 รายการ (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ จำนวนหน่วย ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

       แผนกอาคารสถานที่    
1.  - ท่อเหล็ก 1 กอง 3,240  
2.  - เหล็กดัดใหญ่ 1 ชิ้น 511  
3.  - เหล็กกล่อง 5 ชิ้น 39  
4.  - โคมไฟกางปลาหลอดคู่ 10 ชิ้น 40  
5.  - โครงเหล็กดัดแบน 1 อัน 511  
6.  - บานประตูไม้คู่ 2 ชุด 30  
7.  - รถเข็นใหญ่ 1 คัน 150  
8.  - ท่อ PVC 1 กอง -  
9.  - อลูมิเนียม 1 อัน 1,340  
10.  - ไวท์บอร์ดโครงไม้ 1 อัน 10  
11.  - ป้ายติดประกาศโครงเหล็ก 1 อัน 50  
12.  - คอลย์ร้อน (เครื่องปรับอากาศ) 4 คร. 800  
13.  - ตู้เอกสาร 7 ลิ้นชัก 1 ชุด 100  
14.  - ซากสุขภัณฑ์ 13 ชุด -  
15.  - กระเบื้องปูพ้ืนห้องน้ำ 1 กอง -  
16.  - ฉากกั้นห้องสีน้ำเงิน 6 อัน 30  

      
 
 
 



  

 

        วัสดุถาวรชำรุด 13 รายการ (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ) 

ลำดับที ่ หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการ จำนวน
หน่วย 

ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1.   - เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1 คร. 5  

2.   - เมาส ์ 11 ตัว -  

3.  - คีย์บอร์ด USB  1 ตัว -  

4.  - External Harddisk 1 TB 1 อัน -  

5.  - รถเข็นสำเร็จรูปแบบช้ันเดียว 1 คัน 10  

6.  - ที่เย็บกระดาษ MAX B8 1 อัน -  

7.  - ที่เย็บกระดาษ เบอร ์50 1 อัน -  

8.  - ที่ถอนลวดแบบ คีม eagle 1 อัน -  

9.  - กรรไกรตดัหญ้า 1 อัน 5  

10.  - กรรไกรตดัหญ้าด้ามเหล็ก 1 อัน 5  

11.  - ไฟฉายอย่างด ี 2 อัน -  

12.  - จอบถากต้นไมเ้บอร์ 2 จระเข ้ 1 อัน 5  

13.  - กรรไกรตดัหญ้า SOLEX 1 อัน 5  

      
      
      

      
      

  
* รวมราคากลางท้ังหมดของสำนักฯ 

9,521.00  
  

  (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)    
 

 


