
ประกาศกรมทางหลวง

เรอง ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ท่ี คค ๐๖๑๒๒/'พ.๔/๕/๒๕๖๔

ตามประกาศขายทอดตลาดที่ คค ๐๖๑๒๒/พ.๔/๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขายทอดตลาดพ ัสด ุชำร ุด  จำนวน ๔๘ รายการ โด ยกำห น ด ป ระม ูลด ้วยป ากเป ล ่า ในวันท ี ่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐ ๐  น. เป็นต้นไป

กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๖  (เพชรบูรณ์) ตกลงรับราคาของ นางทองขัน ชำงสลัก 
ผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๐.๐๐ บาท (สองพันยี่สิบบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิชาต อุปสิทธ๋ึ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖  

ปฏินัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 48 รายการ 

ประกาศขายทอดตลาดเลขท่ี คค.0 6 1 2 2 /พ.4 /  5 / 2.564

รายการที่ รายการ /หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน /  หน่วัยนับ หมายเหตุ

10

เครองทำนาเยน-นาร้อน-ป้าอุ่น 
/  ถังคูลเลอร์

เคร่ือง'โทรศัพท์

เครื่องหาความเหนียวของดิน 
Atterberge (standard Liquid Limit 

Device)

เคร่ืองช่ังขนาด 35 ปอนด์ 
(16 ก.ก.)

เครื่องร่อนหาขนาดของดิน-ทราย 
SEIVE SHAKER,

เครื่องร่อนหาขนาดของดิบ-ทราย 
SEIVE SHAKER,

เครื่องร่อนหาขนาดของดิน-ทราย 
SEIVE SHAKER,

เครืองมือหาเปอร์เขบด์ C.B.R. ของ 
ห้องทดลอง

MACHANICAL LOADING 

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนวัสดุ

4110-002-0098-46

6720-18-00586-38

6635-16-00164-28

เคร่ืองช่ังขนาด 10 ก.ก. ข้ึนไป 6635-02-00135-21

6635-03-00039-00

6635-13-00156-33

6635-13-00071-00

6635-13-00184-36

6635-17-00028-00

6635-48-00040-39

เร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่อง

เคริอง

รายการที่ 1 - 48 

เป็นรายการพัสดุขำรุด 

และหมดอายุการไข้งาน



เครีองทดลองความแข็งแรงของท่อ 
คอนกรีต,แม่แรงกดท่อคอนกรีต

6635-61-00011-34 เคร่ือง

เคร่ืองข่ังไฟฟ้า 
(Electronic Balance)

13 โต๊ะพิมพ์ดีด

14 เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

15 เก้าอ้ีนั่งสำหรับเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์

16 เก้าอ้ีน่ังรับบริจาคหรือรับโอน

6670-003-0033-52

7110-06-01083-33

7110-018-2277-52

7110-021-0805-47

7110-024-0527-44

เคร่ือง

ดัว

ดัว

ดัว

ดัว

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอปกรณ์ 7440-001-2109-47 เคร่ือง

18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 7440-001-2110-47 เคร่ือง

19 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 7440-001-4312-50 เคร่ือง

20 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 7440-001-4989-51 เคร่ือง

21 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์
ใบเสรีจ (Receipt Printer)

7440-002-1567-47 เคร่ือง

22 เคร่ืองปรับระดับกระแสไฟ สำรองไฟ 7440-003-2698-52
(UPS)

เคเร่ือง

23 เคร่ืองปรับระดับกระแสไฟ สำรองไฟ 7440-003-0338-45
(UPS)

เคร่ือง

24 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  
เคร่ืองพิมพ์ใบเสรีจ
(Receipt Printer)

7440-002-05306-53 เคเร่ือง

25 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /เครื่องพิมพ์ 
ใบเสรีจ (Receipt Printer)

7440-002-05498-53 เคร่ือง

26 เครองถ่ายเอกสาร 7430-005-00582-54 เคร่ือง



27

28

29

30

31

32

33

เครองถ่ายเอกสาร 

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6 

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

7430-005-00583-54

7110-018-03244-54

7110-018-03246-54

7110-018-03477-54

7110-018-03478-54

7110-018-03479-54

7110-018-03480-54

ครอง

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

('โว

34 เครอง'โทรสาร 
(FAX)

5805-004-00745-55 เครอง

35 เตาอบไฟฟ้า(Oven),
ตู้อบไฟฟ้า/เตาไมโครเวฟ 

(ห้อง lab)

6635-012-00051-55 เคร่ือง

36 เตาอบไฟฟ้า(Oven),
ตู้อบไฟฟ้า/เตาไมโครเวฟ 

(ห้อง lab)

เก้าอ้ีน่ังระดับ 3-6

6635-012-00052-55

7110-018-03991-55

เคร่ือง

ตัว

38 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /
เคร่ืองพิมพ์ใบเสรีจ (Receipt Printer) 7440-002-06830-55 เคเร่ือง

39

40

เครองโทรสาร 
( FAX)

เคร่ืองโทรสาร 
( FAX)

5805-004-00831-57

5805-004-00901-57

ครอง

เคร่ือง

41 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์
ใบเสรีจ (Receipt Printer)

7440-002-07837-57 เคร่ือง



42 วงแหวนวัดค่าแรงกด (Proving Ring) 6635-053-00055-57 1 V ว

43 เคร่ืองปรับระดับกระแสไฟ สำรองไฟ 
(UPS)

7440-003-04369-57 1 เคร่ือง

44 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์ 
ใบเสร็จ (Receipt Printer)

7440-002-08932-59 1 เคร่ือง

45 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์ 
ใบเสร็จ (Receipt Printer)

7440-002-08934-59 1 เคร่ือง

46 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์ 
ใบเสร็จ (Receipt Printer)

7440-002-09703-59 1 เคร่ือง

47 เคร่ืองโทรสาร ( FAX ) 5805-004-01045-59 1 เคร่ือง

48 เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) /  เคร่ืองพิมพ์ 
ใบเสร็จ (Receipt Printer)

7440-002-09765-59 1 เค *7(ว
TTV-*

ราคารวม 2 ,0 2 0 - บาท

(นายอภิชาต อุปสิทธึ๋)

ผอานวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖


