
 

 
 
   

 
ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง   เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ 
 .                                                             . 

                    ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด
เสื่อมสภาพหมดความจ าเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จ านวน 412 รายการ จึงก าหนด
เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

 1. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะขายทอดตลาดคราวนี้ ติดต่อขอรับ
เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวัน
และเวลาราชการ และไปตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น.  

 2. การประมูลราคาขายทอดตลาด จะด าเนินการขายทอดตลาดตามวิธีการที่ก าหนดไว้            
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ 3 การขายทอดตลาด  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                   3. การประมูลราคาขายทอดตลาด จะด าเนินการขายโดยราคารวมจ านวนทั้งหมด 

                   4. การประมูลราคาขายทอดตลาดครั้งนี้  ผู้ขายและผู้ทอดตลาดจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคาด้วย
หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู้ราคา 

 5. ผู้สู้ราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อได้ ต้องวางเงินมัดจ าไม่ต่ ากว่าร้อยละ  30
ของราคาครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทันที ส่วนที่เหลือต้องช าระให้ครบถ้วน ภายใน 20 วันท าการ จึงน าครุภัณฑ์
ที่สู้ราคาได้ออกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจ าที่วางไว้ทันที และน าครุภัณฑ์นั้นออกขายทอดตลาดอีกและถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคา 
ที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สู้ราคาสูงสุดครั้งก่อนต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นด้วย  

                   6. การช าระเงินจะช าระด้วยเงินสดหรือเช็คของธนาคาร  (Cashier’s Cheque) หรือเช็คที่
ธนาคารรับรองแล้ว (Certified Cheque) ก็ได้ โดยคณะกรรมการขายทอดตลาด จะออกใบรับรองหรือ
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ตามแต่ท่ีเจ้าหน้าที่การเงิน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จะ
เห็นสมควร 

 7. กรมการแพทย์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ท าการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุด ถ้าหาก          
เห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยค านึง            
ถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้สู้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
      

                                                                                                          8. ผู้สู้ราคาสูงสุด...  
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  8. ผู้สู้ราคาสูงสุด ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ซึ่งเรียกว่า“ผู้ซื้อ”ต้องเสียค่าใช้จ่าย             
ในการขนย้ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองทั้งสิ้น   

                        9. ผู้สนใจการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ ขอทราบรายละเอียดได้ท่ี               
ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558  ในวันและเวลาราชการ 

 10. ก าหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนน  
พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ในวันที่ 7 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

                                                 ประกาศ ณ วันที่   20   สิงหาคม พ.ศ. 2558  

      

                                                       (ลงชื่อ)  นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ 
                                                                 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
                                                                       อธิบดีกรมการแพทย์ 
 
        
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที่ ชนิดแบบ ขนาดลักษณะ หมายเลขครุภัณฑ์ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดม้า

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-330 27 ก.ย.47

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-324 27 ก.ย.47

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-317 27 ก.ย.47

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-323 27 ก.ย.47

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-320 27 ก.ย.47

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-311 27 ก.ย.47

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-314 27 ก.ย.47

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-321 27 ก.ย.47

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-316 27 ก.ย.47

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-319 27 ก.ย.47

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-315 27 ก.ย.47

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-382 12 ก.ค.47

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-390 12 ก.ค.47

14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-371 9 ต.ค.46

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-376 9 ต.ค.46

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-379 9 ต.ค.46

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-377 9 ต.ค.46

18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-442 12 ม.ค.49

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-425 28 ธ.ค.48

20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-438 28 ธ.ค.48

21 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-588 15 ต.ค.52

22 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-363 28 พ.ค.43

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-461 13 พ.ย.49

24 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-310 13 ก.ย.47

25 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-509 12 ก.ค.47

26 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-86 9 ก.ย.39

27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-175 7 พ.ค.45

28 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-196 7 พ.ค.45

29 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-373 12 ก.ค.47

30 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-288 5 ก.ค.45

รายการครุภณัฑ์ช ารุด เพ่ือรอจ าหน่าย



31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-254 23 พ.ย.45

32 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-247 23 พ.ย.45

33 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-253 23 พ.ย.45

34 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-189 7 พ.ค.45

35 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-223 6 ก.ย.45

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-299 1 ต.ค.46

37 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-146 30 ธ.ค.42

38 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-225 6 ก.ย.45

39 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-259 11 ก.พ.45

40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-218 7 พ.ค.45

41 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-256 23 พ.ค.45

42 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-271 12 ม.ีค.45

43 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-191 7 พ.ค.45

44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-48 30 ม.ิย.38

45 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-490/1 30 พ.ย.49

46 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-493/1 30 พ.ย.49

47 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-459/1 13 พ.ย.49

48 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-476/1 13 พ.ย.49

49 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-487/1 30 พ.ย.49

50 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-485/1 30 พ.ย.49

51 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-491/1 30 พ.ย.49

52 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-482/1 30 พ.ย.49

53 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-463/1 13 พ.ย.49

54 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-437/1 28 ธ.ค.48

55 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-409/1 28 ธ.ค.48

56 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-411/1 28 ธ.ค.48

57 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-429/1 28 ธ.ค.48

58 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-430/1 28 ธ.ค.48

59 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-438/1 28 ธ.ค.48

60 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-427/1 28 ธ.ค.48

61 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-428/1 28 ธ.ค.48

62 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-432/1 28 ธ.ค.48



63 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-415/1 28 ธ.ค.48

64 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-414/1 28 ธ.ค.48

65 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-419/1 28 ธ.ค.48

66 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-426/1 28 ธ.ค.48

67 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-416/1 28 ธ.ค.48

68 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-390/1 12 ก.ค.47

69 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-330/1 27 ก.ย.47

70 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-311/1 27 ก.ย.47

71 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-326/1 27 ก.ย.47

72 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-312/1 27 ก.ย.47

73 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-648/1 6 พ.ค.54

74 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-44 10 พ.ย.49

75 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-35 22 ก.ย.49

76 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-36 22 ก.ย.49

77 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-51 10 พ.ย.49

78 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-60 15 ต.ค.52

79 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-19 1 ก.ย.47

80 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-181 7 พ.ค.45

81 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-377 24 พ.ย.48

82 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-375 24 พ.ย.48

83 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-378 24 พ.ย.48

84 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-427 13 พ.ย.49

85 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-383 24 พ.ย.48

86 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-382 24 พ.ย.48

87 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-429 13 พ.ย.49

88 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-426 13 พ.ย.49

89 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-402 28 ธ.ค.48

90 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-397 28 ธ.ค.48

91 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-401 28 ธ.ค.48

92 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-412 28 ธ.ค.48

93 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-419 30 ม.ิย.49

94 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-423 9 ต.ค.49



95 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-274 9 ม.ิย.47

96 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-275 9 ม.ิย.47

97 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-287 9 ม.ิย.47

98 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-279 9 ม.ิย.47

99 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-286 9 ม.ิย.47

100 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-121 15 ก.ย.43

101 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-162 7 พ.ค.45

102 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-343 13 ก.ค.47

103 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-462 27 ก.ค.52

104 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-231 19 ส.ค.46

105 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-326 16 ต.ค.46

106 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-324 16 ต.ค.46

107 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-304 7 ม.ค.46

108 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-202 9 ธ.ค.45

109 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-298 7 ม.ค.46

110 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-250 19 ส.ค.46

111 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-344 13 ก.ค.47

112 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-322 16 ต.ค.46

113 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-317 16 ต.ค.46

114 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-335 16 ต.ค.46

115 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-312 7 ม.ค.46

116 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-308 7 ม.ค.46

117 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-309 7 ม.ค.46

118 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-244 19 ส.ค.46

119 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-179 7 พ.ค.45

120 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-178 7 พ.ค.45

121 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-209 22 เม.ย.46

122 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-208 25 ม.ีค.46

123 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-150 19 เม.ย.45

124 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-183 7 พ.ค.45

125 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-189 27 ส.ค.45

126 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-138 19 เม.ย.45



127 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-181 7 พ.ค.45

128 เคร่ืองสแกนบาร์โค้ด ร.429-44 2 ธ.ค.53

129 ตู้เหล็ก ตู้.953 23 ม.ิย.24

130 ตู้เหล็ก ตู้.1214 14 ก.ค.32

131 ตู้เก็บบัตร ตู้.2804 17 พ.ย.49

132 ตู้เหล็ก ตู้.1849 2 ส.ค.39

133 เตียงตรวจโรค เตียง.773 21 เม.ย.41

134 เคร่ืองจัดเก็บเอกสาร ร.376-14 8 พ.ย.45

135 พัดลม พล.336 30 ม.ีค.22

136 พัดลม พล.337 30 ม.ีค.22

137 พัดลม พล.164 19 ส.ค.19

138 พัดลม พล.1443 6 ส.ค.45

139 โต๊ะ ต.1579 27 ก.ย.39

140 เคร่ืองกรองน้้า กน.55 19 ม.ค.44

141 เคร่ืองกรองน้้า กน.70 19 ม.ค.44

142 ตู้เย็น ตย.187 7 ม.ิย.39

143 ตู้เย็น ตย.386 29 พ.ค.52

144 ตู้เย็น ตย.401 3 พ.ค.54

145 ตู้เหล็ก ตู้.2008 10 ม.ีค.40

146 ตู้ ตู้.965 10 ส.ค.24

147 เคร่ืองวัดคความดัน วด.213 19 ก.ค.43

148 โทรทัศน์ ร.124-94 21 ต.ค.41

149 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-325 16 ต.ค.46

150 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-278 9 ม.ิย.47

151 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-676 25 ม.ิย.53

152 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-464 15 ต.ค52

153 ตู้เย็น ตย.187 7 ม.ิย.39

154 ตู้เย็น ตย.206 14 ส.ค.40

155 ตู้เย็น ตย.279 10 ก.ค.45

156 ตู้เย็น ตย.331 4 ส.ค.49

157 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-19 30 ม.ิย.38

158 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-114 9 ม.ิย.38



159 เคร่ืองปรับอากาศ อ.604 28 เม.ย.43

160 เคร่ืองปรับอากาศ อ.878 3 เม.ย.49

161 เคร่ืองปรับอากาศ อ.879 3 เม.ย.49

162 เคร่ืองปรับอากาศ อ.938 19 ธ.ค.50

163 เคร่ืองปรับอากาศ อ.648 14 ก.ย.44

164 เคร่ืองปรับอากาศ อ.946 19 ธ.ค.50

165 เคร่ืองปรับอากาศ อ.947 19 ธ.ค.50

166 เคร่ืองปรับอากาศ อ.507 15 ม.ค.42

167 โทรศัพท์ ท.494 28 ต.ค.39

168 โทรศัพท์ ท.472 28 ต.ค.39

169 โทรศัพท์ ท.371 28 ต.ค.39

170 เคร่ืองพิมพ์ดีด พ.122 27 ม.ิย.40

171 เคร่ืองพิมพ์ดีด พ.137 5 ม.ิย.43

172 เคร่ืองพิมพ์ดีด พ.136 6 พ.ย.41

173 เคร่ืองค้านวณเลข คล.70 28 ก.พ.39

174 เคร่ืองค้านวณเลข คล.71 28 ก.พ.39

175 เคร่ืองค้านวณเลข คล.65 23 ธ.ค.37

176 พัดลม พล.1450 12 ม.ีค.46

177 พัดลม พล.1673 27 พ.ค.48

178 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-136 20 ต.ค.42

179 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-56 11 เม.ย.39

180 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-210 7 พ.ค.45

181 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-187 7 พ.ค.45

182 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-199 7 พ.ค.45

183 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-202 7 พ.ค.45

184 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-182 7 พ.ค.45

185 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-61 11 ส.ค.38

186 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-222/1 6 ก.ย.45

187 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-223/1 6 ก.ย.45

188 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-218/1 27 ส.ค.45

189 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-57 22 เม.ย.39

190 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-396 11  ก.ค.48



191 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-314/1 27 ก.ย.47

192 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-322/1 27 ก.ย.47

193 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-316/1 27 ก.ย.47

194 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-329/1 27 ก.ย.47

195 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-391 12 ก.ค.47

196 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-458 13 พ.ย..47

197 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-466 13 พ.ย..47

198 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-491 30 พ.ย..49

199 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-481 30 พ.ย..49

200 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-482 30 พ.ย..49

201 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-467 13 พ.ย..47

202 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-472 13 พ.ย..47

203 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-476 13 พ.ย..47

204 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-436 18 ธ.ค.48

205 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-477 13 พ.ย.49

206 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-331 29 ก.ย.47

207 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-485 30 พ.ย..49

208 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-412 28 ธ.ค.48

209 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-411 28 ธ.ค.48

210 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-415 28 ธ.ค.48

211 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-413 28 ธ.ค.48

212 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-484 30 พ.ย..49

213 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-421 28 ธ.ค.48

214 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-494/1 30 พ.ย..49

215 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-487 30 พ.ย..49

216 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-493 30 พ.ย..49

217 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-462 13 พ.ย..47

218 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-438 28 ธ.ค.48

219 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-418 28 ธ.ค.48

220 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-423 28 ธ.ค.48

221 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-424 28 ธ.ค.48

222 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-431 28 ธ.ค.48



223 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-552 9 พ.ย.50

224 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-463 13 พ.ย..47

225 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-328 27 ก.ย.47

226 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-548 9 พ.ย.50

227 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-435/1 28 ธ.ค.48

228 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-422/1 28 ธ.ค.48

229 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-447 30 พ.ค.49

230 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-477/1 13 พ.ย..47

231 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-149/1 10 ก.พ.43

232 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-188 7 พ.ค.45

233 โทรทัศน์ ร.124-239 10 ก.พ.55

234 เคร่ืองสแกนเนอร์ ร.376-18 3 ส.ค.49

235 เคร่ืองขยายเสียง คส.27 14 ม.ีค.36

236 เคร่ืองชั่ง คช.45 22 ธ.ค.18

237 เคร่ืองอินเตอร์คอม ตภ.33 29 ก.ค.48

238 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-29 1 ก.ย.47

239 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-37 10 พ.ย.49

240 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-21 1 ก.ย.47

241 จอคอมพิวเตอร์ ร.411-16 18 ม.ีค.47

242 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลาย ร.306-6 19 เม.ย.44

243 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลาย ร.306-5 19 เม.ย.44

244 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-70 3 ก.ย.52

245 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-71 3 ก.ย.52

246 เคร่ืองเคลือบบัตร ร.363-10 19 ม.ิย.51

247 เคร่ืองเคลือบบัตร ร.363-12 25 ต.ค.54

248 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-79 13 ก.ย.52

249 หัวกล้องรับภาพระบบดิจิตอล ร.372/2 27 ธ.ค.48

250 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-35 16 ม.ค.49

251 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-26 16 ม.ค.49

252 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-27 16 ม.ค.49

253 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-7 27 ต.ค.47

254 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-13 16 ม.ค.49



255 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-6 16 ม.ค.49

256 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-15 16 ม.ค.49

257 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ร.429-23 16 ม.ค.49

258 เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด ร.408-10 10 ก.ค.51

259 เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด ร.408-13 7 ม.ิย.53

260 เคร่ืองดูด คด.191 15 ก.ย.49

261 เคร่ืองกรองน้้า กน.586 6 ก.ค.53

262 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-459 13 พ.ย.49

263 Vapoirer Draeger Vapor ร.442-1 19 ม.ค.50

264 เคร่ืองสกัดสมุนไพร ร.134-2 23 ม.ค.24

265 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-272 9 ม.ิย.47

266 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-222 15 ส.ค.46

267 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-329 16 ต.ค.46

268 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-475 15 ต.ค.52

269 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-280 9 ม.ิย.47

270 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-400 28 ธ.ค.48

271 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-408 28 ธ.ค.48

272 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-385 28 ธ.ค.48

273 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-329 16 ต.ค.46

274 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-263 26 ธ.ค.46

275 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-260 19 ส.ค.46

276 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-504 25 ม.ิย.53

277 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-677 25 ม.ิย.53

278 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-144 19 เม.ย.45

279 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-253 19 ส.ค.46

280 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-270 9 ม.ิย.47

281 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-307 7 ม.ค.46

282 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-301 7 ม.ค.46

283 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-328 16 ต.ค.46

284 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-351 13 ก.ค.47

285 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-190 27 ส.ค.45

286 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-136 19 เม.ย.45



287 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-137 19 เม.ย.45

288 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-110 8 เม.ย.43

289 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-243 19 ส.ค.46

290 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-167 7 พ.ค.45

291 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-319 16 ต.ค.46

292 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-320 16 ต.ค.46

293 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-329 16 ต.ค.46

294 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-328 16 ต.ค.46

295 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-315 16 ต.ค.46

296 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-251 19 ส.ค.46

297 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-241 19 ส.ค.46

298 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-305 7 ม.ค.46

299 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-171 7 พ.ค.45

300 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-177 7 พ.ค.45

301 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-191 27 ส.ค.45

302 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-148 19 เม.ย.45

303 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-140 19 เม.ย.45

304 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-144 19 เม.ย.45

305 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-307 7 ม.ค.46

306 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-240 19 ส.ค.46

307 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-255 19 ส.ค.46

308 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-430 13 พ.ย.49

309 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-359 11 ก.ค.48

310 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-417 22 พ.ค.49

311 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-223 15 ส.ค.46

312 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-327 16 ต.ค.46

313 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-411 28 ธ.ค.48

314 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-425 13 พ.ย.49

315 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-207 13 ก.พ.46

316 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-431 13 พ.ย.49

317 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-374 24 พ.ย.48

318 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-435 10 พ.ย.49



319 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-156 7 พ.ค.45

320 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-156 7 พ.ค.45

321 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-224 15 ส.ค.46

322 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-252 19 ส.ค.46

323 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-193 7 พ.ค.45

324 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-93 20 ก.ย.39

325 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-237 13 ก.พ.46

326 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-177 4 พ.ค.45

327 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-174 7 พ.ค.45

328 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-140 20 ต.ค.42

329 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-264 12 ม.ีค.45

330 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-238 13 ก.พ.46

331 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-209 7 พ.ค.45

332 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-550 9 พ.ย.50

333 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-593 15 ต.ค.52

334 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-553 9 พ.ย.50

335 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-545 9 พ.ย.50

336 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-546 9 พ.ย.50

337 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-533 9 พ.ย.50

338 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-475 13 พ.ย.49

339 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-366 28 พ.ค.46

340 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-312 13 ก.ย.47

341 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-313 13 ก.ย.47

342 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-326 27 ก.ย.47

343 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-325 27 ก.ย.47

344 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-327 27 ก.ย.47

345 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-430 28 ธ.ค.48

346 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-490 30 พ.ย.49

347 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-597 15 ต.ค.52

348 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-535 9 พ.ย.50

349 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-528 9 พ.ย.50

350 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-386/1 12 ก.ค.47



351 เคร่ืองปรับอากาศ อ.630 28 ธ.ค.43

352 เคร่ืองปรับอากาศ อ.512 9 ม.ีค.42

353 เคร่ืองปรับอากาศ อ.517 23 เม.ย.42

354 เคร่ืองปรับอากาศ อ.668 5 เม.ย.45

355 เคร่ืองปรับอากาศ อ.669 5 เม.ย.45

356 เคร่ืองปรับอากาศ อ.844 13 ก.ย.48

357 เคร่ืองปรับอากาศ อ.901 26 ก.ย.49

358 เคร่ืองปรับอากาศ อ.398 20 พ.ค.39

359 เคร่ืองเจาะเต้านมระบบดิจิตอล X.36 31 พ.ค.43

360 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชจ.52 27 ก.ค.44

361 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชจ.56 17 ม.ิย.45

362 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชจ.57 2 ม.ิย.46

363 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-522 17 ต.ค.50

364 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-500 12 ก.พ.50

365 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-502 12 ก.พ.50

366 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-568 4 ม.ค.52

367 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-569 4 ม.ค.52

368 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-562 12 พ.ค.51

369 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-479 29 พ.ย.49

370 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-608 26 ก.พ.53

371 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-300 10 พ.ย.46

372 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-226 14 พ.ย.45

373 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-30 9 ธ.ค.37

374 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-504 12 ก.พ.50

375 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-488/1 30-พ.ย.-49

376 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-498/1 12-ก.พ.-50

377 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-562/1 12-พ.ค.-51

378 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-495/1 12-ก.พ.-50

379 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-496/1 12-ก.พ.-50

380 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-500/1 12-ก.พ.-50

381 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-501/1 12-ก.พ.-50

382 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-442 12-ก.พ.-50



383 ตู้ ตู้.785 17 ก.พ.21

384 เคร่ืองปร้ินเตอร์ ร.366-356 16 พ.ค.48

385 ตู้เย็น ตย.110 16 พ.ค.34

386 เคร่ืองปรับอากาศ อ.243 25 ส.ค.35

387 ชั้น ช.165 27 ก.ค.22

388 พัดลม พล.1285 30 ม.ิย.41

389 พัดลม พล.169 25 ต.ค.19

390 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-162 24 ม.ค.44

391 จอคอมพิวเตอร์ ร.254-301/1 4 ธ.ค.46

392 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-500 12 ก.พ.50

393 เคร่ืองขยายเสียง คส.38 8 ส.ค.40

394 เคร่ืองขยายเสียง คส.39 8 ส.ค.40

395 เคร่ืองดูดเสมหะ คด.92 8 พ.ย.33

396 ทีน่อนลม ร.262-56 11 ต.ค.50

397 เคร่ืองการใช้ยาระงับปวด ร.308-2 13 ม.ค.35

398 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-13 6 ส.ค.40

399 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-12 6 ส.ค.40

400 เคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-32 31 ต.ค.46

401 เคร่ืองต้มน้้าร้อน คนร.14 16 พ.ค.33

402 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-111 20 ม.ิย.40

403 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-165 31 ม.ค.45

404 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร.254-519 17 ต.ค.50

405 เคร่ืองเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เคร่ืองช่วยดูด ร.412-1 23 พ.ย.44

406 พัดลม พล.99 9 ต.ค.18

407 ตู้เย็น ตย.1 10 พ.ย.11

408 เคร่ืองค้านวณเลข คล.59 16 ก.ย.37

409 พัดลม พล.99 9 ต.ค.18

410 พัดลม พล.83 10 ก.พ.18

411 พัดลม พล.137 2 ม.ค.19

412 พัดลม พล.101 9 ม.ค.18
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