
 
ประกาศจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง จ าหน่ายพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพของส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปี 2562 
---------------- 

  ด้วย จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะจ าหน่ายพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพของส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ประจ าป ี2562 จ านวน 54 รายการ (122 ช้ิน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

  ข้อ 1 หลักฐานของผู้เข้าประมูล 
 1.1 กรณีบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ า
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 1.2 กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 1.3 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาท าการแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ ตามกฎหมาย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 
  ข้อ 2 วัน เวลา และสถานท่ี  
                2.1  ผู้ประสงค์จะประมูลพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพ ให้ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ท่ีส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี 131 ถนนทรงพล ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในวันท่ี 3
เมษายน  2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. 
                2.2  ก าหนดการประมูล  ในวันท่ี 8 เมษายน 2563 ณ หน้าอาคารโรงเก็บพัสดุ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี 131 ถนนทรงพล ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
โดยลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยวาจา ต้ังแต่เวลา 10.30 
น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

      2.3  ผู้ประสงค์ประมูลสู้ราคาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีก าหนด พร้อมหลักฐานตามข้อ 1 ก่อนเวลาท าการเปิดประมูล มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล 

      2.4  เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าประมูลจะต้องตรวจสภาพวัสดุท่ีจะท าการประมูลก่อนการ
ประมูล 

 

3.  เงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
      3.1  จังหวัดนครปฐม จะท าการจ าหน่าย พัสดุช ารุดเส่ือมสภาพ ของส านักงานเกษตร

จังหวัดนครปฐม โดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดด้วยการสู้ราคา โดยการประมูลเสนอราคา
ด้วยวาจา และสงวนสิทธิ์ผู้ท่ีลงทะเบียนเท่านั้นท่ีจะสู้ราคาประมูลในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านต้องอยู่ใน
ความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดังห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท ห้ามท้ิงเศษขยะใน
สถานท่ีของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตรวจดูส่ิงของเรียบร้อยแล้วด้วย 
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      3.2  คณะกรรมการจะพิจารณาราคาของผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับราชการสูงที่สุด   
      3.3  จังหวัดนครปฐม สงวนสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้  หาก

เห็นว่าราคาสูงสุดท่ีผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้น ยังไม่เป็นท่ีพอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลจะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

4. การช าระเงิน  
    4.1  ผู้ประมูลได้จะต้องช าระเงินทันทีภายในวันท่ีชนะการประมูลได้  และจังหวัด

นครปฐมจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน  
    4.2  ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายส่ิงของท่ีประมูลได้ออกจากส านักงานเกษตรจังหวัด

นครปฐมให้หมดภายใน 2 วัน (หลังจากวันชนะการประมูล)   
    4.3  กรณีผู้ชนะการประมูลได้ช าระเงินแล้ว แต่มิได้ขนย้ายส่ิงของออกไป ส านักงาน

เกษตรจังหวัดนครปฐมจะไม่รับผิดชอบต่อส่ิงของท่ีเสียหายหรือสูญหาย 
    4.4  ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าธรรมเนียม ค่าอากร 

และค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุ 
 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หากทางราชการจะ
น าเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับด้วย 

 

ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี 131 ถนนทรง
พล ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี 3 เมษายน  2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 
เวลา 11.00 น.  หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034- 253992 ในวันและเวลาราชการ
เท่านั้น 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563  
 
 

            (นายบุญเล้ียง  ข่ายม่าน) 
            เกษตรจังหวดันครปฐม ปฏบัิติราชการแทน  

                 ผู้วา่ราชการจังหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพของส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ประจ าป ี2562 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคาขั้นต่ า 
      (บาท) 
1 โต๊ะหน้าขาว 10 ตัว             100.00  

2 โต๊ะขาเหล็ก พับขาไม่ได้   7 ตัว               70.00  

3 โต๊ะระดับ 1-2  3 ตัว               45.00  

4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  1 ตัว                 5.00  

5 โต๊ะพิมพ์ดีดไม ้  1 ตัว                 5.00  

6 เก้าอี้พลาสติก 5 ตัว               25.00  

7 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 5 ตัว               50.00  

8 เก้าอี้บุนวมหมุนได้ มีพนักพิง 3 ตัว               45.00  

9 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย   1 เครื่อง               50.00  

10 เครื่องอัดส าเนาระบบดิจิตอล   1 เครื่อง             200.00  

11 เครื่องปรับอากาศ  10 เครื่อง           5,000.00  

12 เครื่องโทรสาร Borther  รุ่น 2850  1 เครื่อง               20.00  

13 โทรศัพท์มือถือNOKIA รุ่น 2730 C-Black  1  เครื่อง               10.00  

14 โทรศัพท์ Forth รุ่น SL-01 1 เครื่อง               10.00  

15 เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ลูเมีย รุ่น LX-750  1  เครื่อง               50.00  

16 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ VERTEX 1 เครื่อง               50.00  

17 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic  1 เครื่อง               10.00  

18 เครื่องบันทึกวีดีทัศน์ (เครื่องเล่าน VDO) 1 เครื่อง               15.00  

19 เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) โซน ี 1 เครื่อง               20.00  

20 เครื่องเล่นเทปสัมพันธ์กับภาพ  1 เครื่อง               15.00  

21 กล้องถ่ายภาพนิ่ง โกดัก K40 DX ใช้ฟิล์ม 1 เครื่อง                 5.00  

22 เครื่องมือวัดความเป็นกรดเป็นด่าง 1 เครื่อง                 5.00  
23 เครื่องบันทึกเสียงยี่ห้อ SONY WM-GX221 1 เครื่อง                 5.00  

24 เมกกาโฟน TRM551S 1 ตัว                 5.00  

25 เครื่องพิมพ ์INKJET borther DPC-J315W  INKTANK 1 เครื่อง               50.00  

26 เครื่องพิมพ ์sumsung ML2010 1 เครื่อง               50.00  

27 เครื่องพิมพ ์HP คัลเลอร์เลเซอร์เจ็ท 2550L 1 เครื่อง               50.00  

28 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HEWLETT PACHARD Laserjet 1100  2 เครื่อง             100.00  

29 เครื่องพิมพ ์ยี่ห้อHP P1150 1 เครื่อง               50.00  

30 เครื่องพิมพ ์ยี่ห้อ EPSON STYLUS TX-600 FW 1 เครื่อง               50.00  
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ท่ี รายการ จ านวน ราคาขั้นต่ า 
      (บาท) 

31 เครื่องส ารองไฟฟ้า ONLINE 600 VA  6  ตัว            180.00  

32 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SUMSUNG MK2250 1 เครื่อง              50.00  

33 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  1 ใบ              80.00  

34 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก  2 ใบ            120.00  

35 พัดลมฝาผนัง ยี่ห้อ TOSHIBA ขนาด 16 นิ้ว  2 เครื่อง              40.00  

36 ถังดับเพลิง แชมป ์  1 ใบ              10.00  

37 เครื่องยนต์พ่นสารเคมีชนิดสะพายหลัง (หิ้ว) เจโล่แอล P 77 10 เครื่อง            400.00  

38 เครื่องยนต์พ่นสารเคมีชนิดอัดลม เจโล่แอล  77 เอส 5 เครื่อง            200.00  

39 เครื่องยนต์พ่นสารเคมีชนิดสูบโยกนอราลิต้ี 6 เครื่อง            300.00  

40 เครื่องยนต์พ่นสารเคมีชนิด 4-7 แรงม้า 1 เครื่อง            100.00  

41 เครื่องยนต์พ่นสารเคมีชนิดสูบโยก TJC-17 7 เครื่อง            350.00  

42 เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ รุ่น 41201029 ใช้ไฟฟ้า 1 เครื่อง            400.00  

43 ตู้อบเมล็ดพันธุ์ HOT AIR OVEN 1 ใบ            200.00  

44 เครื่องตัดแต่งกิ่ง 1 เครื่อง              10.00  

45 เครื่องบดหอย KPM 1 เครื่อง            300.00  

46 เครื่องบดเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง            300.00  

47 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 1 ใบ              15.00  

48 เครื่องขยายเสียง PS MUSIC 1 เครื่อง              15.00  

49 จอคอมพิวเตอร์ PHILIP 1 อัน              20.00  

50 เครื่องสแกนเนอร์ Cannon 1 เครื่อง              15.00  

51 เครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ ์HEWLETT  1 ชุด            100.00  

52 กล้องถ่ายภาพ NIKON ฟิล์ม 2388604 1 ตัว              10.00  

53 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP PSC2410 แบบมัลติฟังช่ัน  1 เครื่อง              50.00  

54 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังชุด ACER 1 ชุด            100.00  

 
รวมราคาประเมินขั้นต่ า 

 
        9,530.00 

 
 
 
 
 


