
ประกาศวิทยาลัยช่างติลปสุพรรณบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสือมลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ประเภท ซ ึ่งม ีรายละเอ ียดตามบ ัญชีแนบท้ายประกาศ และ 
ข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑ .๑  บุคคลธรรมดา ให้ยืนสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๒ นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนา ใบทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป ี

ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประซาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและ 
ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๔ ผู้เข้าประมูลทุกรายจะต้องลงทะเบียน ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. (ก่อนเวลาทำการประมูล) หากมิไต้ลงทะเบียนและยื่นเอกสารไว้จะ 
ไม'มีสืทธี้ในการเข้าร่วมประมูลราคาในครั้งน้ี

๑.๕ ดำเนินการขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๕
น. เป็นต้นไป

๒. หลักเกณฑ์และวิธีขายทอดตลาด
๒.๑ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพครั้งนี้ ว ิทยาล ัย1ช่างศิลปสุพรรณบุรี 

จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมด โดยให้ราคาเหมารวมทุกประเภทซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
นี้ และจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลเสนอราคาด้วยวาจา เรียงลำดับการขายทอดตลาดประเภท 
ท่ี ๑  ถึง ประเภทที่ ๗

๒.๒ ผ ู้เข ้าประมูลท ุกรายจะต้องนำมาแสดงตนพร้อมลงทะเบ ียน ในวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น.(ก่อนเวลาทำการประมูล) พร้อมเอกสารตามข้อ ๑

๒.๓ ผู้เข้าประมูล สามารถเสนอราคาเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง ๗ ประเภท 
ก็ไต้โดยแต่ละประเภทต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นตํ่ากำหนด และต้องเสนอราคาเพิ่มแต่ละครั้งไม,ตํ่ากว่า 
ครั้งสุดท้ายของการเสนอราคาแต่ละประเภท ครั้งละไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ๐ .๐ ๐  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒.๔ การพ ิจารณ าผลการขายทอดตลาดในคร ั้งน ี้ ว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปส ุพรรณบุร ี ใช ้ 
หลักเกณฑ์ ให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดรายสุดท้ายแล้วไม่มีผู้เสนอราคาอีกโดยจะนับหนึ่งถึงสาม 
เป็นผู้ซนะการเสนอราคาประเภทนั้น ๆ

๒.๕ ให ้คณะกรรมการจำหน ่ายพ ัสด ุ โดยการขายทอดตลาดของว ิทยาล ัยช ่างศ ิลป  
สุพรรณบุรีในครั้งนี้ เป็นผู้ประกาศราคาขั้นตํ่าแต,ละประเภทที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนขานหมายเลขและ 
ราคาตามที่ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาไต้เสนอราคาทุกราย

/ ๒.๖ การขายทอดตลาด...



๒.๖ การขายทอดตลาดของว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปส ุพรรณ บ ุร ี ขายตามสภาพท ี่ปรากฏ  
ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุประมูลมีสภาพที่ดีขึ้นได้

๒.๗ วิทยาลัย1ช่างศิลปสุพรรณบุรี จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด 
นี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาให้นั้นยังไม'เบีนที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม,ได้ท้ังส้ิน

๒.๘ ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้จะต้องวางเงินมัดจำไว้ ร้อยละ ๘๐ ของราคาที่เสนอและ 
ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีบอกรับราคา หากพ้น 
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จะริบเงินมัดจำทั้งหมด

๒.๙ ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจากวิทยาลัยช่างศิลป 
สุพรรณบุรี ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี 
หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สงวนสิทธิท่ีจะนำพัสดุ 
นั้นออกขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท ี่ งานพัสดุ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดู 
รายละเอ ียดเพ ิ่ม เต ิมได ้จากเว ็บไซต ์ เาบ:[ว://๙ 35|ว.!ว[ว;.ล(ะ.ปา/เา๐ ๓ 6 .เา1:๓[หรือสอบถามหางโทรศัพท  ์
หมายเลข ๐-๓๕๕๕-๕๓๗๐

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางขวัญใจ พิมพิมล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรื 

ปฏินัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลบี



เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ลงวับท่ี 15 กันยายน 2563
ขายทอดตลาดพัสดที่1ขำรุด เส่ือมสภาพ ร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จำน.วน

1
ครุภัณฑ์สำนักง'

โต๊ะประขุม ขนาด 12 คน ย่ีห้อ 7/^170 รุ่น 2472
)บ
วซศ.สพ.7110.006.0119/36 1

พร้อมเก้าอ้ี,,โต๊ะโค้ง 2 ตัว, เก้าอ้ีประขุม 12 ตัว
2 โต๊ะประขุม แบบตรง ย่ีห้อ 7/^170 รุ่น 7(ฬ-2472-88 วชศ.สพ.7110.006.0383 -0386/38 4

ย่ีห้อ 7/4170 รุ่น 7(71-2472-88 ขนาด 72x24x29 น้ิว
3 โต๊ะประขุม แบบโค้ง แย่ี'ห้อ 7/4170 รุ่น 71718-72-88 วซศ.สพ.7110.006.0387-0388/38 2

ขนาด 72x24x29 น้ิว
3 โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ ศฝซ.7110.006.0356-0358/33 3
4 โต๊ะเขียนหนังสือ (ทำตามแบบ) วซศ.สพ.7110.006.0348-0352/36 4
5 โต๊ะเขียนแบบ (ทำตามแบบ) วซศ.สพ.7110.006.0383-0388/36 7

วขศ.สพ.7110.006.030390/36
6 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ย่ีห้อ 8ม8ผ10วผรุ่น 80805 วซศ.สพ.7110.006.0314-0315/49 2
7 ตู้สาขาโทรศัพท์ ย่ีห้อ 8087 รุ่น โ-!28 วซศ.สพ.(บกศ.)7110.012.0002/42 1
8 เก้าอ้ีบุนวม โครงขาเหล็กซุปโครเม่ียม ย่ีห้อ 7/4170 วซศ.สพ.7110.005.1529-1549/38 20
9 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ย่ีห้อ ร3๓5บกฐ รุ่น 49 880 สืฃาว ไม่มีหมายเลข 1

11718351718/08/189173/3 828แ408ผ8^
10 เก้าอ้ีพิงคำบรรยาย วซศ.สพ. 7110.005.0102-0104,0106/35 41

วซศ.สพ7110.005.0108-0116/35
วฃศ.สพ7110.005.0118-0127/35
วซศ.สพ7110.005.0129-0136,0140-0141/35
วซศ.สพ7110.005.0143,0145,0146/35
วซศ.สพ7110.005.0148-0153/35

11 เก้าอ้ีแถวโพสี 4 ท่ีน่ัง/แถว วซศ.สพ.7110.006.1145-1146/47 2
12 เก้าอ้ีแถวโพลี 4 ท่ีน่ัง/แถว วซศ.สพ 7110.006.0570/43 1
13 เก้าอ้ีน่ังปฎินัติงานคอมพิวเตอร์ วขศ.สพ(บกศ.)7110.001.0053/43 4

วซศ.สพ.(อน.)7110.001.0057/44
วซศ.สพ.7440.001.1008-1009/55

14 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี วซศ.สพ.7110.007.0097/42 1



2

ท่ี รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน

15 พัดลมโคจร ย่ีห้อ รุ่น 4681 วฃศ.ลพ.4140.001.0015/53 7
วฃศ.ลพ.4140.001.0023/53
วซศ.ลพ.4140.001.0027/53
วซศ.ลพ.4140.001.0032/53
วซศ.ลพ.4140.001.0043-0045/53

16 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ย่ีห้อ 705แ1ธ/\ รุ่น 40 7 -7 วซศ.ลพ.4140.001.0340-0343/53 7
วชศ.ลพ.4140.001.0350-0351/53
วขศ.ลพ.4140.001.0354/53

17 พัดลมติดเพดาน ย่ีห้อ แเ'7;\ต -แ  รุ่น /\ธ-84ช วขศ.ลพ.4140.001.0033/46 2
วซศ.ลพ.4140.001.0046/46

18 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ย่ีห้อ ร /\ผ70 วฃศ.ลพ.4140.001.0260/36 2

19 พัดลมโคจร ย่ีห้อ เ-เ/ปโ7\ธ! รุ่น /\ธ-84บ
วซศ.ลพ.4140.001.0346/53 
วซศ.ลพ.4140.001.0024/48 2
วซศ.ลพ.4140.001.0022/48

20 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ย่ีห้อ 705แ18^ รุ่น 40-7 วซศ.ลพ.4140.001.0344-0349, 8
0352-0353,0356-0361/38

21 เก้าอ้ีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ 7/170 วซศ.ลพ.7110.005.445/39 1
รุ่น 11

22 เคร่ืองปรับอากาศซนิดแขวน ย่ีห้อ 7ญ\ผธ 18000 ธ7บ. วซศ.ลพ.4120.001.0123/45 4
วซศ.ลพ.4120.001.0124/45
วซศ.ลพ.4120.001.0129/45
วซศ.ลพ.4120.001.0134/45

23 เก้าอ้ีบุนวม โครงขาเหล็ก ซุปโครเม่ียม ย่ีห้อ 7/4170 วซศ.ลพ.7110.005.1550-1570/38 21
ครุภัณฑ์การศึกษา

1 โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอ้ี วซศ.ลพ.7110.006.0150-0151/37 16
วซศ.ลพ.7110.006.01560-0168/37เ^

; 00
1 

1 
1 

1
] 

—
11— โต๊ะปฏิบัติงานศิลปะ

โต๊ะเขียนแบบ ย่ีห้อ ^/\57ธ7 รุ่น 101ฃนาด 80 X 120 ซม.
วซศ.ลพ.7110.006.0174-0181/37 

วซศ.ลพ.7110.006.0082,0085,0090,0093,
8
11

0094,0096/38
4 เตาเผาไฟฟ้า ย่ีห้อ 8ธ5ธ7แ88171 รุ่น อ/4-4/4 วซศ.ลพ 8088.010.0009/38 1



3

ที่ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน

ครุภัณฑ์การศึกษา
5 โต๊ะเรียนศิลปะ วซศ.สพ. 7110.006.0500-0504/39 18

วซค.สพ. 7110.006.0507-0510/39
วซศ.สพ. 7110.006.0515-0516,0518/39
วซศ.สพ. 7110.006.0525,0528,0535/39
วซศ.สพ. 7110.006.0540,0541,0543/39

ครุภัณฑ์โรงงาน
1 เก้าอ้ีฝิกงานช่างรัก (รวม 20 ตัว) ศฝข./110.005.2080-2095/33 15
2 เก้าอ้ีฝืกงาน'ช่างหล่อ ศฝ'ข.7110.005.2096-2100/33 5
3 แท่นปีน หมุนได้รอบตัว วซศ.สพ..8085.004.0074-0080/38 7
4 โต๊ะเรียนวิชาวาดเส้น พร้อมช้ันวางของ วซศ.สพ.7110.006.0066-0080/38 13
5 โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอ้ี วซศ.สพ.7110.006.0210,0211, 20

0213, 0215, 0217-0221, 0223,
0225, 0226, 0228, 0231, 0233
0235-0239/38

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟิก ย่ีห้อ (ว?7119เ/ วซศ.สพ.(วธ) 8

รุ่น 7440.001.0168- 0175/48
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอน วซศ.สพ.(วธ) 7440.001.0166/48 2

ย่ีห้อ 0?71เพง( รุ่น เฬ/XX วซศ.สพ.(วธ) 7440.001.0167/48
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟิก ย่ีห้อ (ว?7119ใ/ง( วซศ.สพ.(วธ).7440.001.0176, 0177,0178, 0184 9

รุ่น เฬ/ง( 0185, 0186,019 0195, 0196/52
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ชุดประกอบ) ?8400 วซศ.สพ.(บกศ)7440.001.000203/52 1
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ชุดประกอบ) วซศ.สพ.(บกศ)7440.001.0004/49 1
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน ย่ีห้อ ?0พ?แป วซศ.สพ. (บกศ.) 7440.001.0014/41 1

รุ่น ?6กชนกก III
7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ชุดประกอบ) วซศ.สพ.7440.001.0003/53 1
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แ?รุ่น ?โ๐ฝ่65  ̂400(32 วซศ.สพ.7440.001.0042-0043/59 2
9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ 2 ยีห้อ /\7?(1 รุ่น ???5716? วชศ.สพ.7440.001.0433/54 14

วซศ.สพ.7440.001.0448-0460/54 
วซศ.สพ.7440.001.0448-0460/54
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10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบ!เ-เ? รุ่น 28062^1715-6500 วซศ.สพ.7440.001.0029/60 1
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ /\อ[ะ8 วชศ.สพ.7440.001.1873/56 4

วซศ.สพ.7440.001.187-18775/56
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ชุดประกอบ) วซศ.สพ.(บกศ)7440.001.0101/48 1
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ แ 8แ0\/อ /7เาเกเง06ท16โ วซศ.สพ.7440.001.0082-0085/54 4
14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ ร/ปฬรชผอ //\ป'^106 วซศ.สพ.7440.001.1000-1009/55 10
15 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ย่ีห้อ (ะ/พผอผ รุ่น 188 3050 วขศ.สพ.(บกศ.)7440.0012.0010/52 1
16 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ ฟ'/(วอร8^  รุ่น 5392อแ วซศ.สพ.7440.0012.0014/54 1
17 เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท ย่ีห้อ อ/พผอผ รุ่น 11=3680 วซศ.สพ.7440.0012.0053/54 1
18 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ 170 ย่ีห้อ 7พ1 X880X วซศ.สพ.7440.0012.0002/59 1

รุ่น อ00ช?ก่ก! 73550)
19 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ 170 ย่ีห้อ 8บ11 X770X วซศ.สพ.7440.0012.0001/59 1

รุ่น 0๐0น7โเก! 8305๘
20 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ 170 ย่ีห้อ 71711 X770X วซศ.สพ.7440.0012.0002/59 1

รุ่น 0อ0น7โ!ก): 8355๘
21 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ 170 ย่ีห้อ โบ!) XI:8อ^ วซศ.สพ.7440.0012.0001/59 1

รุ่น อ๐(ะน8ก ่ก !7305๘
22 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ย่ีห้อ 0X1 รุ่น อ331 วซศ.สพ.7440.0012.0014/60 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ ย่ีห้อ แอผ0^ รุ่น อ'\^140 วซศ.สพ.3750.002.0127/39 1
2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ย่ีห้อ โรบิน รุ่น ผธ411 วซศ.สพ.3750.002.0117/39 2

วซศ.สพ.3750.002.0002/60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ

1 หลังคาไฟเบอร์กลาส อ/พ8X807 วซศ.สพ.2320.027.0011/36 1
2 แอร์สำหรับติดรถยนต์ ย่ีห้อ ร/พ07ผ วซศ.สพ. 4120.001.0001/40 1
3 รถตู้ ย่ีห้อ 70707 /เ แบบไมโครบัส 15 ท่ีน่ัง ศฝซ.2320.027.0004/34 1

หมายเลขทะเบียน นก-3412 สพ.
4 รถโดยสารปรับอากาศ ย่ีห้อ เ-ฒ0  ขนาด 42 ท่ีน่ัง ศฝซ.2320.027.0010/34 1

หมายเลขทะเบียน 40-0109 สพ.
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เศษวัสดุต่าง  ๆ จากการไ อถอนอาคาร
1 เศษบานหน้าต่างโลหะ
2 เศษราวกันตก
3 เศษวงกบหน้าต่างโลหะและบานหน้าต่างโลหะพร้อมกระจก
4 เศษท่อ เ3̂  รางน้ํา
5 เศษกระเบ้ืองมุงหลังคา
6 ประตูห้องเรียนอาคารเรียนรวมและวิซาประกอบ 20 บาน

— — — —

—

—

—
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