
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก   
 

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ ชํารุด เสื่อมสภาพ 
……………………………… 

 
 ดวย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  มีความประสงคจะทําการขายทอดตลาด

พัสดุครุภัณฑ ชํารุด เสื่อมสภาพ  กลุมที่  1  จํานวน  301 รายการ ราคากลางเริ่มประมูล  5,000  บาท 

และ กลุมที่ 2 จํานวน 6 รายการ ราคากลางเริ่มประมูลตอรายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย     

เงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้      

 1.  ผูที่ประสงคจะเขาประมูลติดตอขอดูสภาพพัสดุเสื่อมสภาพ ชํารุด พรอมรับเอกสารแบบใบ

เสนอราคา ไดที่   งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากรตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก          

ในวันที่  28  กันยายน 2560 ในระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. 

2.  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลดวยการยื่นซองเสนอราคา  และเสนอราคาเปน   

เงินบาท  และยื่นตอคณะกรรมการประมูลภายในวันที่  28  กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 

10.30 น. และกรรมการจะเปดซองประมูลเวลา 11.00 น. และจะประกาศผลใหทราบในเวลา 13.00 น.  

ณ ปายประกาศประชาสัมพันธ 

 3.  พัสดุที่นํ ามาขายตามสภาพที่ปรากฏ ผู เสนอราคามิอาจเรียกรองหรือรองขอให   

มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการอยางใด อยางหนึ่ง เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตอเติมหรือแกไขใหมีสภาพดีขึ้น      

ผูประสงคที่จะเขารวมประมูลจะตองตรวจสอบสภาพปริมาณกอนการเสนอราคา และเมื่อผูประมูลไดเสนอ

ราคาประมูลแลวถือวายอมรับในสภาพท่ีปรากฏแลว 

 4.  ผูซื้อตองชําระคาพัสดุเปนเงินสดทันที แลวรับสิ่งของที่ประมูลไดภายใน 3 วันทําการนับถัด

จากวันที่ไดชําระเงินครบถวนแลว โดยผูประมูลไดตองออกคาใชจายในการขนยายพัสดุเอง และใหถือวาทาง

ราชการพนภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไดขายทอดตลาดนั้นแลว 

 5.  ผูเขาเสนอราคาถาเปนบุคคลธรรมดา ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา

ทะเบียนบานถาเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือบริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชยถาเปนตัวแทนตองนําหนังสือมอบอํานาจของนิติบุคคลนั้น มามอบใหกับเจาหนาที่ของ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เพื่อลงทะเบียนแสดงความประสงคเขารวมการเสนอราคาครั้งนี้

ในวันที่  28  กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวจะถือวา

สิ้นสุดการลงชื่อเพื่อเขารวมเสนอราคา 

 

6.  ในการขายทอดตลาดครั้งนี้… 
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6.  ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผูสูราคาสูงสุดถือวาเปนผูสูราคาได โดยประธานขายทอดตลาดได

ตกลงขาย  

7.  เมื่ อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาราคาที่ ผู เสนอราคาสู งสุดต่ํ ากวาราคาที่  

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด หรือคณะกรรมการเห็นวาเปนราคาที่ต่ําเกินไปหรือไมเหมาะสม  คณะกรรมการขาย

ทอดตลาดอาจถอนการขายทอดตลาดได 

8.  ผูชนะการประมูลจะตองออกคาใชจายในการขนยายเองทั้งสิ้น 

  

   ประกาศ  ณ  วันที ่  18  กันยายน  พ.ศ  2560 

 
 

                                                                     
 

(ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน   เชื้อไทย) 
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ

บาท

ราคาประเมินข้ันต่ํา รวมราคาประเมินข้ันต่ํา

(บาท) (บาท)

1 เคร่ือง Printer Scanner Fax & Direct Photo Printing 1 เคร่ือง               -   งานวิจัย

2 เกาอ้ีโตะประชุม 3 ชุด               -   สนง.กองการศึกษา

3 โตะวางคอมพิวเตอรพรอเกาอ้ีปรับระดับได    ขนาด 60x120x75 ซม. 1 ชุด               -   สวนงานหองสมุด

4 เกาอ้ีน่ังอานหนังสือ ย่ีหอ TAIYO รุน CM102A. 1 ชุด               -   สวนงานหองสมุด

5 โตะทํางานระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ ย่ีหอ Furnine  โตะราชา 4 ฟุต + DC-19V 1 ชุด               -   สวนงานหองสมุด

6 เคร่ืองเปามือ 3 เคร่ือง               -   
คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร

7
เคร่ืองมัลติ มีเดี ยโปรเจคเตอร  ระดับ XGA ขนาด  2500 ANSI Lumens ย่ีห อ 3M 

รุ น X75 1 เคร่ือง               -   
แผนกวิชาการ

คณิตศาสตร

8 มอนิเตอร(Monitor) ชนิดสี 2 จอ               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร 28 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

10 จอคอมพิวเตอรขนาดไม ตํ่ากวา 17 น้ิว ยี่หอ Phillips 5 จอ               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

11 เคร่ืองพิมพเลเซอรความเร็วไม ตํ่ากวา 12 แผน 2 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

12 เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา(UPS) ขนาด 500VA 2 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

13 เคร่ืองอานสัญญาณภาพ ย่ีหอ ACER รุน 3300 U 1 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

14 จอเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาด 15 น้ิว ยี่หอ VISAGE 40 จอ               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

15 เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอรแบบหัวเข็มรุน Epson LQ1070 13 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

16 เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอรแบบจุด Epson LQ2070 5 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

17
เคร่ืองพิมพ DOT Matrix ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 200 ตัวอักษร/

วินาที(แครสั้น)ยี่หอ EPSON LQ670
1 เคร่ือง               -   

ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

18 เคร่ืองดูดฝุน รุน ELECTROLUX -Z553IN1 1 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

19 เกาอ้ี 40 ตัว               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

20 เกาอ้ีปรับระดับไดใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 25 ตัว               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

21 เกาอ้ีปรับระดับไดใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  รุน PC-03A 13 ตัว               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

22 เกาอ้ีสําหรับโตะคอมพิวเตอร  ยี่หอ ITOK,CNR รุน TK1/น  1 30 ตัว               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

23 เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 2000 วัตต รุน CV-SH20V ยี่หอ ฮิตาซิ 2 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/หนวย หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ตาก

รายละเอียดครุภัณฑท่ีชํารุดขายทอดตลาด (กลุมท่ี 1 )

จํานวน 301

ราคากลาง 5,000

 
 
 
 
 



รายการ

บาท

24 จอรับภาพ ขนาด 175x175 ซม. 2 จอ               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

25 เคร่ืองขยายเสียง ย่ีหอ Nakoya รุน 1000 W 2 เคร่ือง               -   
ศูนยคอมพิวเตอร /เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

26 เคร่ืองบันทึกภาพย่ีหอ NATIONAL G30 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

27 เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง ย่ีหอฟลิปส VR-501 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

28 เคร่ืองเลนวีดีโอเทป ยี่หอPANASONIC NVSD2200 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

29 เคร่ืองเลนวีดีโอเทป ยี่หอ SANYO Z23R 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

30 เคร่ืองสเปเชียลเอฟเฟค 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

31 เคร่ืองสรางรูปแบบสัญญาณโทรทัศน ยี่หอPROMAX รุนGV-298 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

32 ชุดฝก วีดีโอเทป METEC รุน CVP-02 8 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

33 ชุดฝกเคร่ืองรับโทรทัศนสี 14"น้ิวย่ีหอ ธานินทร 3 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

34 ชุดฝกโทรทัศนวงจรปด ย่ีหอ PANASONIC 2 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

35 ชุดฝกระบบเอว่ี ย่ีหอPANASONIC HD-100 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

36 ชุดฝกระบบเสียงในสตูดิโอและบนเวทีNPEMQ 2400 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

37 ชุดฝกวีดีโอเทป ย่ีหอ PANASONIC รุน M - 900 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

38 เทปบันทึกภาพชนิดเลนอยางเดียว ยี่หอ SHARP UCM11 2 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

39 โทรทัศนสี 20" ยี่หอ SANYO CAR 4204 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

40 โทรทัศนขาวดําแบบKIT 26"รุน CTV26-300 ยี่หอ ธานินทร 5 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

41 โทรทัศนสี 14" ย่ีหอ PANASONIC TC14-B1 8 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

42 โทรทัศนสี 14" ย่ีหอ PANASONIC TC 14S10BH 3 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

43 เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะแบบกระเปาหิ้ว ยี่หอKODAK รุน H40 3 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

44 เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะชนิด 3 เลนส ยี่หอ EXCEL รุนTTB-IIZ 4 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

45 Digital Real-time oscilloscopr Tektronix 10 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

46 เคร่ืองสแกนเนอรยี่หอ Acer 1 ชุด               -   วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส

47 เคร่ืองโปรเจคเตอร 1 เคร่ือง               -   สาขาวิชาภาษาตะวันออก

48 เคร่ืองพิมพเลเซอร Brother HL 1430 1 เคร่ือง               -   สาขาวิชาภาษาตะวันออก

49 เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง               -   สาขาวิชาภาษาตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ตาก

รายละเอียดครุภัณฑท่ีชํารุดขายทอดตลาด (กลุมท่ี 1 )

จํานวน 301

ราคากลาง 5,000

 
 
 
 
 



รายการ

บาท

50 เคร่ืองพิมพเลเซอร ย่ีหอ Brother รุน HL-1430 1 เคร่ือง               -   สาขาศิลปศาสตร

51
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง ยี่หอ POWELL รุน 

Powell Achilles P 4514 XOMBO
2 เคร่ือง               -   สาขาศิลปศาสตร

52 โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 4 ตัว               -   
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล

53 พัดลมติดผนังแบบสายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว ย่ีหอ เนชั่นแนล 2 ตัว               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

54 กลองถายภาพดิจิตอล ยี่หอ Nikon รุน Coolpix7900 1 ชุด               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

55 เคร่ืองเจียรพรอมอุปกรณ 1 ชุด               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

56 เคร่ืองลอกบัว 1 ชุด               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

57 หมอกรองลมพนสี 1 ชุด               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

58 สวานไฟฟา 1 ชุด               -   สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน

รวม รายการ

                                             ลงช่ือ.....................................................................ประธานกรรมการ

                                                             (นายรุงโรจน   จักภิระ)

                                             ลงช่ือ.....................................................................กรรมการ

                                                             (นายปรีชา พูลรอดแกว)

                                             ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                                          (นางสาววิราวรรณ ไชยวงศ)

5,000.00                  

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

301

รวมราคาท้ังสิ้น (บาท )

ราคากลาง 5,000

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ตาก

รายละเอียดครุภัณฑท่ีชํารุดขายทอดตลาด (กลุมท่ี 1 )

จํานวน 301

 
 

 
 



รายการ

ราคาประเมินขั้นตํ่า รวมราคาประเมินขั้นตํ่า

(บาท) (บาท)

1 เคร่ืองกลึงไม  มอเตอร 1.5 HP. 1 เคร่ีอง 1,000.00                     1,000.00
สาขาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม

2 เคร่ืองกลึงไม  มอเตอร 1.5 HP. 1 เคร่ีอง 1,000.00                     1,000.00
สาขาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม

3 เคร่ืองพิมพแบบ BODAN 1 เคร่ีอง 1,000.00                     1,000.00
สาขาวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดลอม

4 เคร่ืองขัดกระดาษทรายแบบต้ังพ้ืน 1 ชุด 1,000.00                     1,000.00
สาขาวิชาออกแบบ

เคร่ืองเรือน

5 เคร่ืองลอกบัวหัวต้ังกอปป ย่ีหอ Sheda 1 ชุด 2,000.00                     2,000.00
สาขาวิชาออกแบบ

เคร่ืองเรือน

6 เคร่ืองขัดกระดาษทรายแบบจาน 6-12 น้ิว 1 ชุด 1,000.00                     1,000.00
สาขาวิชาออกแบบ

เคร่ืองเรือน

หมายเหตุ   :    ประมูลแยกราคา/รายการ

                                             ลงช่ือ.....................................................................ประธานกรรมการ

                                                             (นายรุงโรจน   จักภิระ)

                                             ลงช่ือ.....................................................................กรรมการ

                                                             (นายปรีชา พูลรอดแกว)

                                             ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                                          (นางสาววิราวรรณ ไชยวงศ)

                                                           คณะกรรมการประมาณราคากลาง

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/หนวย หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ตาก

รายละเอียดครุภัณฑท่ีชํารุดขายทอดตลาด (กลุมท่ี 2 )
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