
              

 

 

 
 

ประกาศศูนยอนามัยที่ 5 
เร่ือง  ขายทอดตลาดวัสดุที่ไดจากการร้ือถอนหองผาตัด 

……………………………………………. 
ดวยศูนยอนามัยที่ 5 กรมอนามัย มีความประสงคจะดําเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ไดจากการร้ือ

ถอนหองผาตัด จํานวน 13 รายการ ดังนี้ 
1. ไมยาง ขนาด 3 นิ้ว X 1.5 นิ้ว X 0.50 เมตร   จํานวน 1,300 ชิ้น 

2. ไมยาง ขนาด 3 นิ้ว X 1.5 นิ้ว X 5 เมตร  จํานวน 100 ชิ้น 

3. ไมยาง ขนาด 3 นิ้ว X 1.5 นิ้ว X 1 เมตร  จํานวน 100 ชิ้น 

4. ไมยาง ขนาด 3 นิ้ว X 1.5 นิ้ว X 2 เมตร  จํานวน 100 ชิ้น 

5. ไมเนื้อแข็ง ขนาด 6 นิ้ว X 1.5 นิ้ว X 6 เมตร  จํานวน 25 แผน 

6. กระเบื้อง       จํานวน 170 แผน 

7. วงกบหนาตาง ขนาด 0.5 X 1.60 เมตร  จํานวน 3 ชุด 

8. บานหนาตาง ขนาด 90 ซม. X 40 ซม.   จํานวน 10 บาน 

9. บานประตูไม       จํานวน 15 บาน 

10. บานประตู PVC ขนาด 2.70 X 1.80 เมตร  จํานวน 2 บาน 

11. เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.3 มม. จํานวน 27 ชิ้น 

12. เหล็กกลอง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร หนา 3 มม. จํานวน 8 ชิ้น 

13. เหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร หนา 3 มม. จํานวน 18 ชิ้น 

เงื่อนไขการขายทอดตลาด 
 1. การประมูลการขายทอดตลาดวัสดุ จํานวน 13 รายการ ใหใชวิธีการประมูลดวยวาจา โดยขาย

ทอดตลาดจะบริบูรณเมื่อคณะกรรมการขายทรัพยสิน ขานราคาสูงสุดที่ผูประมูลเสนอมาครบ 3 ครั้ง และการขาย
ทอดตลาดในครั้งนี้จะเปนการขายแบบเหมารวม 
  ๒. การประมูลขายทอดตลาด จะดําเนินการขายตามวิธีการที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย สวนที่ ๓ การขายทอดตลาด 
  ๓. จํานวนรายละเอียดของวัสดแุตละรายการขางตนนี้เปนจํานวนรายละเอียดโดยการประมาณการ
และถือเปนแนวทางในการประมูลเทานั้น ในวันชี้แจงและดูพัสดุชํารุด ผูประมูลจะตองทําการสํารวจตรวจสอบพัสดุ 
ที่ทําการจําหนายเอง หากมีจํานวนมากหรือนอยกวาตามรายการขางตนก็ใหถือตามจํานวนที่ประกาศไว โดยจะไมมี
สิทธ์ิขอเปลี่ยนแปลงราคาที่ประมูลได ไมวาจะเปนการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

  ๔. ศูนยอนามัยที่ 5 สงวนไวซึ่งสิทธ์ิที่จะไมทําการตกลงราคาขายใหแกผูสูราคาสูงสดุ ถาหากเห็นวา
ราคาซื้อที่มีผูซื้อสูงสุดน้ันยังไมเพียงพอหรือยกเลิกการขายทอดตลาดคร้ังนี้เสียก็ได โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ ในกรณีเชนนี้ผูเขาสูราคาจะเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ หรือฟองรองใดๆ ไมได 
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  ๕. การขายทอดตลาดวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน ศูนยอนามัยที่ 5 จะประมูลในวันท่ี 4 กันยายน 
2560 มีกําหนดเวลา ดังนี้ 
   ๕.๑ ลงช่ือเพ่ือฟงคําชี้แจง เวลา ๐9.๓๐ น. – 10.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟา ชั้น 2
อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 5 

๕.๒ กําหนดดูวัสดุที่จะทําการจําหนาย เวลา 10.00 น. – 10.3๐ น. ณ สถานที่เก็บวัสดุ 
ที่ไดจากการร้ือถอนหองผาตัด 
   ๕.๓ ลงทะเบียนและวางหลักประกันเวลา 10.30 น. – 11.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟา 
ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 5 
   ๕.๔ ประมูลขายทอดตลาดวัสดุ จะใชวิธีการประมูลดวยวาจา เวลา 11.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมเฟองฟา ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 5 
  ๖. การชําระเงนิ จะชําระดวยเงินสด โดยเจาหนาที่การเงินจะออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐาน 
และใหชําระเงินสดเต็มราคาในวันประมูล 

๗. การลงชื่อฟงคําชี้แจงและดูวัสดุขอ ๕.๑ และ ๕.๒ ยังไมถือวาเปนการลงชื่อประมูลเปนเพียงการ
ลงชื่อเพ่ือฟงคําชี้แจงและวัสดุที่จะทําการจําหนาย หากไมมาฟงการชี้แจงและดูวัสดุที่จะทําการจําหนาย ตามวันและ
เวลาที่กําหนด จะไมมีสิทธ์ิเขารวมการประมูล 
  ๘. ผูมีสิทธ์ิเขารวมประมลูราคา คือ 
   ๘.๑ บุคคลธรรมดา หรือ ประชาชนทั่วไป 
   ๘.๒ นิติบุคคล 
   ๘.๓ เปนขาราชการทุกประเภท ยกเวนคณะกรรมการฯ ตางๆ ที่เก่ียวของในการ         
ขายทอดตลาดคร้ังนี้ 
   ๘.๔ ไมเปนผูลมละลาย 
   ๘.๕ ตองเปนผูลงทะเบียนและวางหลักประกันแลวเทานั้น 

๙. การขายทอดตลาดคร้ังนี้ คณะกรรมการไมมีสิทธิ์ที่จะเขาสูราคาดวย หรือใชผูหนึ่งผูใดเขาสูราคา 

การลงทะเบียนและวางหลักประกัน 

  ๑๐. เอกสารในการลงทะเบียน มีดังนี้ 
   ๑๐.๑ บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให (ติดรูปถาย) ตัวจรงิ 
พรอมกับสําเนาซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 
   ๑๐.๒ สําเนาทะเบียนบานพรอมกับรับรองสําเนาถูกตองจํานวน ๑ ชุด 
  หากผูประมูล ประมูลในนามบุคคลอ่ืน ตองย่ืนหลักฐานตอคณะกรรมการจําหนายกอนการขาย
ทอดตลาด ดังนี้ 

ก) หนังสือมอบอํานาจที่ลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจปดอากรแสตมป  
๓๐ บาท ถาไมยื่นหนังสือมอบอํานาจดังกลาวตอคณะกรรมการจําหนาย จะถือวาผูประมูลกระทําในนามของตนเอง
เพื่อตนเอง และตองเปนผูชําระเงิน จะขอเปลี่ยนใสชื่อบุคคลอ่ืน โดยอางวาตนเปนตัวแทนมิได 

ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
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  ๑๑. ผูประมูลจะตองวางหลักประกันเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คตอคณะกรรมการจําหนาย       
ในกรณีท่ีวางหลักประกันเปนแคชเชียรเช็คใหสั่งจายเปน “เงินสด” เพ่ือใชเปนหลักประกันในการประมูลเปนจํานวน
เงิน 3,๐๐๐.-  บาท (สามพันบาทถวน)  และหากประมูลไดใหถือวาหลักประกันนั้นเปนสวนหนึ่งของการชําระราคา  
  ๑๒. เมื่อผูประมูลลงทะเบียนและวางหลักประกันแลว คณะกรรมการจําหนายจะออกใบสําคัญรับเงิน
ใหไวเพื่อเปนหลักฐาน 
  ๑๓. เมื่อการประมูลเสร็จส้ินแลวและผูประมูลประมูลไมได คณะกรรมการจําหนายจะคืน
หลักประกันตามขอ ๑๑ ใหในวันประมูลภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยปราศจากดอกเบี้ย ท้ังนี้ผูประมูลจะตองนํา
ใบสําคัญรับเงินที่คณะกรรมการจําหนายออกให และบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง มาขอรับหลักประกันคืน 
  ๑๔. เมื่อประมูลวัสดุไดแลว ผูชนะการประมูลตองนําเงนิสวนท่ีเหลือทั้งหมดมาชําระภายในวัน
ประมูล โดยตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 15.00 น. ตอเจาหนาที่การเงินของศูนยอนามัยที่ 5 ถาไมนําเงินสวน 
ที่เหลือทั้งหมดมาชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่กําหนดดังกลาว คณะกรรมการจําหนายจะริบหลักประกันที่
วางไวตามขอ ๑๓ และผูชนะการประมูลจะเรยีกรองคืนมิได 
  ๑๕. ผูชนะการประมูลจะเพิกถอนราคาที่เสนอมิได หากผูชนะการประมูลเพิกถอนราคา
คณะกรรมการจําหนายจะริบหลักประกันท่ีวางไวตามขอ ๑๓ และผูชนะการประมูลจะเรียกรองคืนมิได 

การขนยายออกจากพื้นท่ี 

๑๖. ผูชนะการประมูลจะตองทําการขนยายวัสดุที่ไดจากการขายทอดตลาดออกจากศูนยอนามัยท่ี 5 
ตามรายการขางตนภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันทีป่ระมูลไดและไดชําระเงินเรยีบรอยแลว การขนยายตองขนยายวัสดุ
ในเวลาราชการตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.เทานั้น หากพนจากกําหนดนี้แลวถือสละสิทธ์ิและตองยุติการขนยาย
และจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
  ๑๗. คาใชจายอันเกิดจากการขนยายทั้งหมด ผูชนะการประมูลตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งหมด  

  ทั้งนี้ ผูสนใจจะเขารวมประมูลวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนหองผาตัด สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
และรบัใบประกาศขายทอดตลาดในวันและเวลาราชการไดที่งานบริหารพัสดุ กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 5 โทรศัพท 
๐ ๓๒32 7824-8 ตอ ๒๒๖๕ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 

             ประกาศ  ณ วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

    

                                      (นายชลทิศ   อุไรฤกษกุล) 
                         ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5  

 


