
   
 
 

 
 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน 25 รายการ  

และครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ 9 รายการ 

................................................... 

   
 ด้วย กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ีมีความประสงค์จะ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน 25 รายการ และครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ 9 รายการ ราคา
ประเมิน 1,415.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. สิ่งของท้ังหมดจะทําการขายทอดตลาดโดยวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขาย
ทอดตลาด การสู้ราคาใช้วิธียื่นซองประมูลราคา 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน ถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายได้ตรวจสภาพสิ่งของท่ีจะทําการประมูล
เรียบร้อยแล้วและกรมพัฒนาท่ีดินจะไม่รับผิดชอบในความชํารุดเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่สิ่งของท่ีขายนั้น ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3. ผู้ประมูลซึ่งสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้จะต้องชําระเงินสด เป็นค่าสิ่งของท้ังหมด
ทันทีหรือวางมัดจําไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของราคาท่ีประมูลสู้ราคาซื้อได้ ส่วนท่ีเหลือต้องนํามาชําระให้หมด
สิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีการขายทอดตลาดสําเร็จสมบูรณ์ ถ้าเกินกว่ากําหนดดังกล่าว กรมพัฒนาท่ีดิน   
จะถือว่าผู้ประมูลละเลยไม่ใช้ราคา และกรมพัฒนาท่ีดิน มีสิทธิจะริบเงินมัดจําท่ีวางไว้นั้นทันที และสิ่งของไป
ดําเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดข้ันเดิม ผู้ประมูลซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา
ต้องชําระเงินในส่วนท่ีขาดด้วย 

4. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของท่ีซื้อนั้นออกจากบริเวณท่ีเก็บของ กรมพัฒนาท่ีดิน ภายใน 
7 วัน หลังจากชําระเงินครบถ้วนแล้ว โดยผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายในการขนย้าย และอ่ืนๆ ท้ังหมด 

 5. ภายหลังการรับมอบครุภัณฑ์ และหรือยานพาหนะไปแล้ว กรมพัฒนาท่ีดิน จะไม่
รับผิดชอบความเสียหายภาระ และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

                    6. กรมพัฒนาท่ีดิน ขอสงวนสิทธิท่ีจะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด
ท่ีผู้ประมูลราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นท่ีสมควรรับราคา ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายใดๆ มิได้ท้ังสิ้น 

 

/7. ผู้เข้าประมูล…. 
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 7. ผู้ เ ข้าประมูลทุกรายต้องยื่นซองประมูลท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา     
10.00 น.ถึงเวลา 10.30 น. ณ  สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต เลขท่ี ๒๓๗ หมู่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร ตําบล       
ศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาดจะเปิดซองประมูล ในวันท่ี 
29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ  

                    8. ผู้สนใจท่ีเข้าร่วมประมูลให้ติดต่อขอรับเอกสารและดูสภาพสิ่งของท่ีจะขายพร้อมท้ัง
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆได้ท่ี ณ  สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต เลขท่ี ๒๓๗ หมู่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร 
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันท่ี 12 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2559    
โทร ๐-๗731-2257 โทรสาร ๐-๗731-2732 ในเวลาราชการ                                                                                         

 9. เนื่องจาก สถานพัีฒนาท่ีดินภูเก็ตเป็นสถานท่ีราชการ ผู้ท่ีสนใจจะเข้าทําการประมูลสู้ราคา
ต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ.  2559 

      

         (นายถวิล  ม่ังนุ้ย) 
    ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
    ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

•  หมายเหตุ  ดูครุภัณฑ์ท่ีจําหน่ายได้ในวันท่ี  12 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2559 



แบบใบเสนอราคา 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด 
 
 ข้าพเจ้า................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................ซอย...................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................ 
โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการเสนอราคา   จํานวน ...............ฉบับ 
 
          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
          สําเนาทะเบียนบ้าน 
          อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................ 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการครุภัณฑ์ 

 
จํานวน 

 

 
ราคากลาง 

 
เสนอราคาประมูล 

1 ครุภัณฑ์เก่าชํารุดเสื่อมสภาพ 25 รายการ 1,285.00  

2 และครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ 9 รายการ 130.00  

รวมท้ังสิ้น 34 รายการ 1,415.00  

 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (ตัวอักษร).....................................................................................บาท 

 

 
เสนอราคา ณ วันท่ี........................เดือน...................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

การขายทอดตลาดครุภณัฑ์เก่าชํารุดเสือ่มสภาพ จํานวน 25 รายการ  

และครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ 9 รายการ  ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 

 โดยวิธีการย่ืนซองประมลูราคา ในวันที่  29  กันยายน 2559 
 

 
ลําดับท่ี รายการ รหัสครุภัณฑ์ Online รหัสสินทรัพย์ จํานวน 

อายุการ
ใช้งาน 

ราคา
ประเมิน 

 
(ป)ี (บาท) 

 
ครุภัณฑก์ารเกษตร 

     
1 เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ มากิต้า 3750-002-0346 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 13 100.00 

2 
เครื่องตัดหญา้สะพายหลัง 
ยี่ห้อ ฮอนด้า 

3750-002-0447 สพด.ภเูก็ต#2 - 1 เครื่อง 12 100.00 

3 เครื่องพ่นยา ยี่ห้อ POWER 3740-002-0251 สพด.ภเูก็ต#1 100000007847 1 เครื่อง 8 100.00 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

     
4 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ยี่ห้อ ALR 

7440-001-0146 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 13 50.00 

5 
เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ยี่ห้อ 
Lexmark 

7440-009-0246 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 13 50.00 

6 เครื่องสแกนเนอร ์ยี่ห้อ HP 7440-009-0346 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 13 50.00 

7 
เครื่องแปลงรหสัสญัญาณ 
(Modem) ยี่ห้อ USB 

7440-009-1046 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 13 20.00 

8 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ยี่ห้อ HP Proliant 

7440-001-0147 สพด.ภเูก็ต#2 - 1 เครื่อง 12 50.00 

9 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ยี่ห้อ SVOA 

7440-001-0147 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 50.00 

10 Switch/Hub ยี่ห้อ SMC 7440-009-1147 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 30.00 

11 
เครื่องพิมพ์ธรรมดาแบบ
หมึกพ่น ยี่ห้อ HP 

7440-009-0147 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 50.00 

12 
เครื่องแปลงรหสัสญัญาณ 
(Modem) ยี่ห้อ Smc 

7440-009-1047 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 20.00 

13 
เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 
ยี่ห้อ Powergard 

6110-008-0147 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 20.00 

14 
เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 
ยี่ห้อ Powergard 

6110-008-0147 สพด.ภเูก็ต#2 - 1 เครื่อง 12 20.00 

15 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ยี่ห้อ DTK 

7440-001-0149 สพด.ภเูก็ต#1 100000003559 1 เครื่อง 10 50.00 

16 
เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ยี่ห้อ 
FUJIXEROX 

7440-009-0249 สพด.ภเูก็ต#1 100000003659 1 เครื่อง 10 50.00 



ลําดับท่ี รายการ รหัสครุภัณฑ์ Online รหัสสินทรัพย์ จํานวน 
อายุการ
ใช้งาน 

ราคา
ประเมิน 

17 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
ยี่ห้อ HP 

7440-001-0151 สพด.ภเูก็ต#1 100000007526 1 เครื่อง 8 50.00 

18 
หน่วยความจําพกพา (USB) 
ยี่ห้อ Kingston 

7440-009-1452 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 อัน 7 5.00 

19 
หน่วยความจําพกพา (USB) 
ยี่ห้อ Kingston 

7440-009-1452 สพด.ภเูก็ต#2 - 1 อัน 7 5.00 

20 
หน่วยความจําพกพา (USB) 
ยี่ห้อ Kingston 

7440-009-1452 สพด.ภเูก็ต#3 - 1 อัน 7 5.00 

21 
หน่วยความจําพกพา (USB) 
ยี่ห้อ Kingston 

7440-009-1452 สพด.ภเูก็ต#4 - 1 อัน 7 5.00 

22 
หน่วยความจําพกพา (USB) 
ยี่ห้อ Kingston 

7440-009-1452 สพด.ภเูก็ต#5 - 1 อัน 7 5.00 

 
ครุภัณฑส์ํานักงาน 

     
23 

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
ยี่ห้อโอลิมเปีย 

7430-001-0343 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 16 50.00 

24 
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 
ยี่ห้อโอลิมเปีย 

7430-001-0245 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 14 50.00 

25 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยี่ห้อ MINOLTA 

7430-003-0147 สพด.ภเูก็ต#1 - 1 เครื่อง 12 300.00 

รวม  25  รายการ เป็นเงิน 1,285.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ราคาประเมินขายทอดตลาดครภุัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ ์จํานวน  9  รายการ 

        
ลําดับท่ี รายการ รหัสครุภัณฑ ์Online รหัสสินทรัพย์ จํานวน 

อายุการ
ใช้งาน 

ราคา
ประเมิน 

(ป)ี (บาท) 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

     
1 

เครื่องสํารองไฟฟ้า        
ยี่ห้อ ABLEREX 

6110-005-0153 สพด.ภเูก็ต฿1 - 1 เครื่อง 6 10.00 

2 
เครื่องสํารองไฟฟ้า        
ยี่ห้อ ABLEREX 

6110-005-0153 สพด.ภเูก็ต฿2 - 1 เครื่อง 6 10.00 

3 
เครื่องสํารองไฟฟ้า        
ยี่ห้อ ABLEREX 

6110-005-0153 สพด.ภเูก็ต฿3 - 1 เครื่อง 6 10.00 

4 
เครื่องสํารองไฟฟ้า       
ยี่ห้อ ABLEREX 

6110-005-0153 สพด.ภเูก็ต฿4 - 1 เครื่อง 6 10.00 

5 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ยี่ห้อ ABLEREX 

6110-005-0153 สพด.ภเูก็ต฿5 - 1 เครื่อง 6 10.00 

6 
เครื่องรับสญัญาณ 
Wireless ยี่ห้อ D-LINK 

7440-009-0955 สพด.ภเูก็ต฿1 - 1 เครื่อง 4 20.00 

 
ครุภัณฑส์ํานักงาน 

     
7 

เครื่องโทรสาร  
ยี่ห้อ Brother 

5805-011-0155 สพด.ภเูก็ต฿1 - 1 เครื่อง 4 30.00 

8 
โทรศัพท์มือถือ  
ยี่ห้อ NOKIA 

5805-001-0256 สพด.ภเูก็ต฿1 - 1 เครื่อง 3 20.00 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

     
9 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี ่
ยี่ห้อ ENERGIZER 

5820-002-0457 สพด.ภเูก็ต฿1 - 1 เครื่อง 2 10.00 

รวม  9  รายการ เป็นเงิน 130.00 

รวมท้ังสิ้น  34  รายการ 
รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น 

1,415.00 

 


