
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ 63/2546 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2546 เรื่อง มอบอ ำนำจที่เกี่ยวกับกำรขอ
ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในทำงรำชกำร จะท ำกำรขำยทอดตลำดอำคำรเรียน/สิ่งปลูกสร้ำง ของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุท
คุณ” ตำมรำยละเอียดกำรรื้อถอนอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงแนบท้ำยประกำศนี้ โดยก ำหนดดูสถำนที่และสภำพอำคำรที่จ ำท ำกำรรื้อ
ถอนได้ที่โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ระหว่ำงวันที่ 
11 สิงหำคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2565 เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น. ในวันท ำกำร และก ำหนดขำยทอดตลำดใน
วันที่ 26 สิงหำคม 2565 ก ำหนดให้ลงชื่อเข้ำสู้รำคำพร้อมวำงหลักประกัน ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ถึง 10.00 น. และ
ด ำเนินกำรขำยทอดตลำดในเวลำ 11.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน 
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรขำยทอดตลำดอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงได้ที่โรงเรียนกระทุ่มแบน 
“วิเศษสมุทคุณ” ต ำบล ตลำด อ ำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสำคร ระหว่ำงวันที่  11 สิงหำคม 2565 ถึงวันที่           
25 สิงหำคม 2565 เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น. ในวันท ำกำรหรือทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 034-410-358 
  เงื่อนไขกำรขำยทอดตลำด มีดังนี ้

1. ผู้ เข้ำสู้รำคำไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงหรือตัวแทนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

2. ผู้เข้ำสู้รำคำต้องวำงหลักประกันเพ่ือสู้รำคำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเป็นมูลค่ำ 46,746.00 
บาท ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด 
เรื่องกำรวำงหลักเกณฑ์กำรวำงหลักประกันกำรเข้ำเสนอรำคำ ประกำศ ณ วันที่ 16 มิถุนำยน 2563 ดังนี้ 

  2.1 เงินสด 
  2.2 เช็คธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่เข้ำสู้รำคำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
  2.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศ 
  2.4 หนังสือค ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทยตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว 
  

/ ๒.5 พันธบัตรรัฐบำล... 



  2.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
  หลักประกันนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะคืนให้ผู้เข้ำสู้รำคำ

ทันที เมื่อกำรขำยทอดตลำดตัดสินชี้ขำดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้ำสู้รำคำได้แล้ว เว้นแต่ผู้เข้ำสู้รำคำได้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำ
หรือข้อตกลง หรือผู้เข้ำสู้รำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว กำรคืนหลักประกันไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

3. ผู้เข้ำสู้รำคำต้องเสนอรำคำด้วยวำจำ กรณีที่เปล่งวำจำเสนอรำคำไม่เป็นไปตำมหลักกำรในกำรเสนอรำคำ
แนบท้ำยประกำศ จะถือว่ำเป็นผู้มีพฤติกรรมสร้ำงสถำนกำรณ์วุ่นวำยหรือมีเจตนำฮ้ัวเพ่ือให้ตนและพวกได้ประโยชน์ซึ่งอำจถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยด้วย 

4. ผู้เข้ำสู้รำคำได้จะต้องจ่ำยเงินเงินสดทันที หำกผู้เข้ำสู้รำคำไม่สำมำรถช ำระเงินสดได้ครบถ้วนภำยในวันเข้ำ
สู้รำคำส่วนที่เหลือจะต้องช ำระให้ครบถ้วนภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่เข้ำสู้รำคำได้ หำกไม่ช ำระภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว จะ
ถือว่ำสละสิทธิ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะริบหลักประกันที่วำงไว้แล้วจะขำย
ทอดตลำดใหม่ต่อไป หำกได้รำคำเป็นจ ำนวนเงินสุทธิไม่คุ้มรำคำ หรือต่ ำกว่ำกำรขำยทอดตลำดเดิม ผู้สู้รำคำสูงสุดเดิมต้อง
รับผิดชอบช ำระรำคำในส่วนที่ขำดไม่เท่ำรำคำสูงสุดเดิม 

5. กำรตัดสินชี้ขำดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้ำสู้รำคำได้ และรำคำในกำรขำยทอดตลำดดังกล่ำวใช้วิธีเคำะไม้ซึ่งถือ
ว่ำเมื่อมีสัญญำณเคำะไม้ดังข้ึนผลกำรเข้ำสู้รำคำรำยกำรนั้นสิ้นสุด 

6. คณะกรรมกำรขำยทอดตลำดเห็นว่ำรำคำซึ่งมีผู้สู้รำคำสูงสุดต่ ำกว่ำรำคำประเมินที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ก ำหนด คณะกรรมกำร ขำยทอดตลำดจะประกำศยกเลิกขำยทอดตลำด
รำยกำรนี้และถือว่ำกำรขำยทอดตลำดยุติลง 

7. ผู้เข้ำสู้รำคำได้จะต้องเข้ำด ำเนินกำรรื้อถอนพร้อมขนย้ำยวัสดุที่ได้จำกกำรรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภำยใน 60 
วัน นับแต่วันที่ได้ลงนำมในสัญญำ หำกล่วงเลยก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม จะปรับอัตรำร้อยละ 0.2 ตำมวงเงินในสัญญำซื้อขำยที่ชนะกำรประมูล 

8. ให้ผู้ชนะกำรประมูลขำยทอดตลำด มำท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ก ำหนด ภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่ประมูล หำกไม่มำท ำสัญญำตำมเวลำที่ก ำหนด
จะถือว่ำสละสิทธิ์และจะถูกริบหลักประกันทันที 

9. กรณีที่มีผู้ เข้ำสู้รำคำเพียงรำยเดียวและเสนอรำคำไม่ต่ ำกว่ำรำคำที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ก ำหนดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะ
ประกำศให้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะกำรประมูลและด ำเนินกำรตำมข้อ 8 ต่อไป 

 
ประกำศ ณ วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2565 

 
 

 
(นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 

 
 



บัญชีรายการรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ท่ีรื้อถอน 
ของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” 

จ านวน 1 รายการ 
ล าดับ

ที ่
รายการ ขนาด สร้างเม่ือ อายุการใช้งาน 

(ปี) 
สร้างด้วย 

งบประมาณ 
1 อำคำรเรียนแบบ 216 ก. สูง 2 ชั้น ใต้ถุนสูง 

กว้ำง 15.00 เมตร 
ยำว 62.00 เมตร 

พ.ศ.2520 45 2,000,000 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลักประกันการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก. 
ของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” 

ล าดับ
ที ่

โรงเรียน รายการ ราคากลาง จ านวนเงิน
ประกัน 

หมายเหตุ 

1 กระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” อำคำรเรียน
แบบ 216 ก. 

186,985.00 46,746.00 ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำห น ดห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ก ำร
ก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่
ส ม ค ว ร ข ำ ย ใ น ก ำ ร ข ำ ย
ทอดตลำด เรื่องหลักเกณฑ์กำร
วำงหลักประกันกำรเข้ำเสนอ
รำคำ ลงวันที่  16 มิถุนำยน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลักการส าคัญในการเสนอราคา 
ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”  

ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ส ำนักงำน” มีควำม
ประสงค์จะรื้อถอนอำคำรเรียน แบบ 216 ก. ของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน         
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร จึงขอเชิญให้ท่ำนร่วมเสนอรำคำตำมข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 

1. หลักการเสนอราคา 
ผู้เสนอรำคำจะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในข้อควำมตำมเงื่อนไข กำรเสนอรำคำนี้ให้เป็นที่แจ่มแจ้ง ไม่ว่ำกรณี

ใดก็ตำม ผู้เสนอรำคำจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้ำง โดยอำศัยเหตุจำกกำรละเลยไม่ท ำควำมเข้ำใจในข้อควำมดังกล่ำวหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตำมข้อควำมนั้นหรือโดยอ้ำงควำมส ำคัญผิดในข้อควำมดังกล่ำวหรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมข้อควำมนั้นหรือโดย
อ้ำงควำมส ำคัญผิดในข้อควำมตำมเงื่อนไขกำรเสนอรำคำนี้มิได้  

2. ขอบเขตและปริมาณงานตามสัญญา 
งำนรื้อถอนโครงสร้ำงอำคำร ให้ท ำกำรรื้อถอนโครงสร้ำงอำคำร ไม้ ปูน เหล็ก และหรือส่วนประกอบ อ่ืนทั้งหมด

ของอำคำรและปรับสภำพพ้ืนที่ให้อยู่ในสภำพส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ และเมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จจะต้องท ำควำมสะอำด
พ้ืนที่ให้เรียบร้อยและขนย้ำยเศษวัสดุออกนอกบริเวณให้หมดก่อนส่งมอบงำนในระหว่ำงกำรรื้อถอนจะต้องท ำกำรป้องกัน
อุบัติเหตุอันจะเกิดต่อบุคคลหรืออำคำรข้ำงเคียง หำกเกิดอันตรำยต่อบุคคลหรืออำคำรใกล้เคียง ผู้เสนอรำคำได้จะต้อง
รับผิดชอบทุกกรณ ี

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1  ผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล โดยจะเป็นบริษัทเดียวก็ได้หรือเป็นกลุ่มบริษัทก็ได้ในกรณีเป็นกลุ่ม

บริษัท จะต้องมีหนังสือสัญญำร่วมงำนกันระหว่ำงบริษัท 
3.2 ไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ละทิ้งงำนของหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือสมำคมนำยช่ำงเหมำไทย 

4. เอกสารในการเสนอราคา 
4.1 เอกสำรในกำรเสนอรำคำ ประกอบด้วย 

4.1.1 กรณีนิติบุคคลต้องมีส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
และทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของกรมสรรพกร กระทรวงกำรคลัง 

4.1.2 กรณีบุคคลธรรมดำต้องมีส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4.1.3 กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบที่ทำงรำชกำร

ก ำหนดพร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมระเบียบและแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวผุ้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
จึงจะถือได้ว่ำเป็นผู้รับมอบอ ำนำจที่มีสิทธิ์เข้ำสู้รำคำได้ 

5. การเสนอราคา  
5.1 ให้เสนอรำคำด้วยวำจำ  
5.2 อัตรำเพิ่มรำคำประมูลให้เพิ่มรำคำไม่น้อยกว่ำครั้งละ 3,000 บำท  

6. หลักประกันการเข้าสู้ราคา 
ผู้เสนอรำคำจะต้องวำงเงินหรือหลักประกันเพื่อสู้รำคำ ตำมประกำศ 

7. การท าสัญญาและหลักประกันการรื้อถอน 
7.1 ผู้ซื้อจะต้องวำงเงินประกันหรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรส ำหรับกำรรื้อถอน ร้อยละ 5 ของรำคำที่

ประมูลได้ในวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำย 

/ 7.2  ผู้ซื้อจะต้องท ำ... 



7.2 ผู้ซื้อจะต้องท ำกำรรื้อถอนพร้อมขนย้ำยวัสดุที่ได้จำกกำรรื้อถอน และปรับสภำพพ้ืนที่ให้อยู่ในสภำพที่พร้อม
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ ให้เสร็จสิ้นภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำย หำกล่วงเลย
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ขำยจะริบเงินประกันกำรรื้อถอนและยกเลิกกำรซื้อขำยทันที 
 
 

แนบท้ำยประกำศลงวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2565 
 
 

(นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

 
 
 
 


