
 
 
                
                                                         
ที่ ศธ 04163/2542                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1         
                                                                      ถนนดอนนก  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  84000    

        16  กรกฏาคม  2561 

เรื่อง  ส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
                      เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จ านวน 2 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค  จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะด าเนินการขายทอดทอดตลาดอาคารเรียน  
จ านวน 2 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม 
  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                               

                                                                  ขอแสดงความนับถือ                     

              
         (นายสัญญานนท์ พรหมมณี) 

           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
โทร. 0-7727-3298  ต่อ 43 - 45 
โทรสาร. 0-7727-3071 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จ านวน 2 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค 

................................................................... 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การ- 
ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 63/2546  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546   เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการ  
ขอใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  จะท าการขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาแค ซึ่งได้เลิกล้มแล้ว
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
 1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ข- 3 ห้องเรียน  จ านวน  1 หลัง 
 2. อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต 3 ห้องเรียน  จ านวน  1 หลัง 
โดยก าหนดให้ผู้สนใจจะซื้ออาคารดังกล่าวดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะท าการรื้อถอนได้ที่โรงเรียนบ้านเขาแค ต าบล  
ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 และก าหนดขาย
ทอดตลาด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  โดยก าหนดให้ผู้สนใจจะซื้อลงชื่อเข้าสู้ราคาประมูลการขายทอดตลาดพร้อมวาง
หลักประกันในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และจะด าเนินการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขาย
ทอดตลาดในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  หลังจากชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจะด าเนินการขายทอดตลาดทีละ
รายการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป จนกว่าการ สู้ราคาจะเสร็จสิ้น  
 ดังนั้น จึงขอให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านเขาแค   
ในราคาชุดละ 100 บาท  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-3298  ต่อ 43-45 
 เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้ 
 1. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพ่ือสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นมูลค่า ตามข้อ 1.6  ดังนี้ 
    1.1 เงินสด 
    1.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยเป็นเช็คลงวันที่ 
ที่เข้าสู้ราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
    1.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
    1.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
    1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    หลักประกันนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะคืนให้ผู้เข้าสู้ราคาทันที     
เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู้ราคาได้แล้ว  เว้นแต่ผู้ที่เข้าสู้ราคาได้จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญา 
หรือเมื่อผู้เข้าสู้ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย และหาก        
ผู้เข้าสู้ราคารายใดไม่วางหลักประกันในรายการใด  ห้ามมิให้เป็นผู้เข้าสู้ราคาในรายการนั้นโดยเด็ดขาดและราคาที่เสนอ  
โดยวาจา จะถือว่ายังไม่มีผลสมบูรณ์ในการสู้ราคาจนกว่าจะได้ท าบันทึกยืนยันตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ 
           
 
 



    1.6 หลักประกันในการเข้าสู้ราคาจะเรียกเก็บตามรายการ ร้อยละ 25 ของราคาขาย ดังนี้ 
  หลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข- 3 ห้องเรียน (ข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล าดับที่ 2) 
   ราคาประเมิน  275,000 บาท  หลักประกันการเข้าสู้ราคา = 68,750 บาท 
  หลังที่ 2 อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต 3 ห้องเรียน (ข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล าดับที่ 3) 
   ราคาประเมิน  197,000 บาท  หลักประกันการเข้าสู้ราคา = 49,250 บาท 
 2. ผู้เข้าสู้ราคาต้องเสนอราคาด้วยวาจา กรณีที่เปล่งวาจาเสนอราคาโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศจะถือว่า
เป็นผู้มีพฤติกรรมสร้างสถานการณ์วุ่นวายหรือมีเจตนาฮ้ัว เพ่ือให้ตนและพวกได้ประโยชน์ ซึ่งอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายด้วย 
 3. ผู้เข้าสู้ราคาต้องยื่นส าเนาเอกสารในวันเข้าสู้ราคา ดังนี้   1.บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี
รูปถ่ายของผู้เข้าสู้ราคา และ 2.ทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบซ่ึงจะคืนให้เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วเสร็จ ในกรณี
ที่มีการมอบอ านาจ ให้ใช้หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่ทางราชการก าหนด พร้อมติดอากรแสตมป์ตามระเบียบและแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองส าเนา จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้รับมอบอ านาจที่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้ และกรณีผู้เข้าสู้ราคา
กระท าการในนามนิติบุคคล  ต้องมีส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  กรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่น
ประมูลสู้ราคาแทน    ให้จัดท าใบมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
 4. ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที หากผู้เข้าสู้ราคาได้ไม่สามารถช าระเงินสดได้ครบถ้วน ภายในวันเข้าสู้ราคา  
ส่วนที่เหลือต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เข้าสู้ราคาได้  หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะริบ
หลักประกันที่วางไว้และจะด าเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป  ซึ่งหากในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ ากว่าการขาย
ทอดตลาดเดิม ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบช าระราคาในส่วนที่ขาดไปไม่เท่าราคาสูงสุดเดิมด้วย 
 5. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องของผู้เข้าสู้ราคาได้ และราคาในการขายทอดตลาดดังกล่าว  ใช้วิธีเคาะไม้ ซึ่งถือว่าเมื่อมี
สัญญาณเคาะไม้ดังข้ึนผลการเข้าสู้ราคารายการนั้นสิ้นสุด 
 6. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดยังต่ ากว่าราคาประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ก าหนด คณะกรรมการขายทอดตลาดจะประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรายการนี้และถือว่าการขายทอดตลาดยุติลง 
 7. ผู้เข้าสู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่เสนอด้วยวาจาเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อมีการประกาศยกเลิก
การขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด 
 8. ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องเข้าด าเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน   
นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 จะปรับวันละ 200.- บาท ต่อรายการ   
  9. ให้ผู้ที่ชนะการประมูลขายทอดตลาด มาท าสัญญาซื้อขายตามแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม-ศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ก าหนด กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายใน 3 วันท าการ  
นับตั้งแต่วันที่ประมูล หากไม่มาท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะถูกริบหลักประกันทันทีอีกทั้งอาจต้อง
รับผิดชอบตามข้อ 5.  เมื่อมีการขายทอดตลาดครั้งใหม่ด้วย 
 10. กรณีท่ีมีผู้เข้าสู้ราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาไม่ต่ ากว่าราคาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศให้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะ 
การประมูล และด าเนินการตาม ข้อ 10 ต่อไป  
 

  ประกาศ ณ วันที่   16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
 (นายสัญญานนท์ พรหมมณี) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
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ขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านเขาแค  
ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ สฎ.890 

 
อาคารเรียน แบบ ป.1 ข  3 ห้องเรียน (ขึ้นทะเบียนอาคาร ล าดับที่ 2) 

อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน ( กว้างยาวประมาณ 8x27 เมตร ) 
สภาพโดยทั่วไป :  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงประมาณ 90 เซนติเมตร ขนาด 3 ห้องเรียน หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 
0.50x1.20 เมตร ผนังไม้เนื้อแข็งตีทับเกล็ด ประตูหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง โครงหลังคา เสา พ้ืน โครงสร้างพ้ืนเป็นไม้เนื้อแข็ง    
ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ราวระเบียบลูกกรงไม้ 

      วัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนและใช้การได้ ดังนี้ 
1. เสาไม้ขนาด 6 x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 3.40 เมตร จ านวน 40 ต้น อยู่ในสภาพดีร้อยละ 70 
2. ไม้ตงรับพ้ืน ขนาด  1.5 x 6 นิ้ว อยู่ในสภาพดีประมาณร้อยละ 90 
3. ไม้คานรับพื้น ขนาด 2 x 8 นิ้ว อยู่ในสภาพดีประมาณร้อยละ 85 
4. ไม้พ้ืนขนาด 1 x 5 นิ้ว อยู่ในสภาพดีประมาณร้อยละ 60 
5. โครงหลังคาไม้ทั้งหมด อยู่สภาพดีประมาณร้อยละ 60 
6. ประตูหน้าต่าง อยู่ในสภาพพอใช้การได้ประมาณร้อยละ 50 
7. กระเบื้องหลังคาลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร พอใช้การได้ประมาณร้อยละ 30 
8. ฝาผนังไม้ ฝากั้นห้อง และโครงเคร่า พอใช้การได้ประมาณร้อยละ 20 
9. ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมเคร่าไม้ พอใช้การได้ประมาณ 20 
10.   อ่ืนๆ ราวระเบียงไม้ บันได พอใช้การได้บ้าง 
ราคาประเมินของคณะกรรมการฯ : 275,000 บาท 

อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต 3 ห้องเรียน ( ขึ้นทะเบียนอาคาร ล าดับที่ 3) 
อาคารเรียนไม้ผสมคอนกรีต ขนาด 3 ห้องเรียน ( กว้างยาวประมาณ 8 x 27 เมตร ) 
สภาพโดยทั่วไป : เป็นอาคารไม้ผสมคอนกรีตชั้นเดียว ยกพ้ืนสูงประมาณ 90 เซนติเมตร ขนาด 3 ห้องเรียน  

หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร โครงหลังคาเหล็ก ผนังเป็นคอนกรีตอิฐบล็อก ประตูหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง   
วงกบเป็นเหล็ก เสาคอนกรีต พ้ืน โครงสร้างพ้ืนเป็นไม้เนื้อแข็ง ยกเว้นคานเป็นคอนกรีต ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ   
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ราวระเบียงลูกกรงไม้ 
       วัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนและใช้การได้ ดังนี้ 

1. ไม้ตงรับพ้ืน ขนาด 1.5 x 6 นิ้ว อยู่ในสภาพดีประมาณร้อยละ 90 
2. ไม้พ้ืนขนาด 1 x 6 นิ้ว อยู่ในสภาพดีประมาณร้อยละ 70 
3. บานประตูหน้าต่าง อยู่ในสภาพพอใช้การได้ประมาณร้อยละ 70 
4. กระเบื้องหลังคาลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร พอใช้การได้ประมาณร้อยละ 30 
5. ฝาฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมเคร่าไม้ พอใช้การได้ประมาณร้อยละ 20 
6. อ่ืนๆ ราวระเบียงไม้ บันได พอใช้การได้บ้าง 
7. โครงหลังคาเหล็ก จ าหน่ายในสภาพเศษเหล็กได้ 
ราคาประเมินของคณะกรรมการ : 197,000 บาท 

(ข้อมูลจากคณะกรรมการประเมินราคา ณ 12 พ.ค.59)  


