
 

 

             
            
  

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  ขายทอดตลาดจางรื้อถอนและจําหนายซากสิ่งปลูกสรางและอาคาร 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 
................................................................... 

  ดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี  จะขายทอดตลาดจางรื้อถอนและ
จําหนายซากสิ่งปลูกสรางและอาคาร  จํานวน ๓ รายการ  ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี  โดยวิธีการย่ืนซอง 
ประมูล ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี  
  ผูสนใจติดตอขอรับรายละเอียดตาง  ๆ  ในการดําเนินการขายทอดตลาดจางรื้อถอนและจําหนาย
ซากสิ่งปลูกสรางและอาคาร ต้ังแตวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ถึง  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท   
๐๓๙-๓๐๙๑๘๕ ในวันเวลาราชการ หรือ www.rpg48.ac.th โดยผูประมูลตองปฏิบัติตามเงื่อนไข   
  เง่ือนไขการขายทอดตลาด  มีดังน้ี 
  ๑.  รายการขายทอดตลาดจางรื้อถอนและจําหนายซากสิ่งปลูกสรางและอาคาร จํานวน  
๓ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี ติดตอขอรายละเอียดไดที่งานพัสดุ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี ต้ังแตวันที ่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ถึง  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ 
  ๒.  วิธีการขายทอดตลาด  
    ๒.๑ โดยวิธีการย่ืนซองประมูล  
   ๒.๒ ผูเสนอราคาสูงสุดจะเปนผูชนะการประมูล  
   ๓. หลักฐานของผูเขารวมประมูล  
    ๓.๑ เปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือผูมีอาชีพรับซื้อของเกา , รับรื้อถอนอาคาร , 
ทุบทําลาย ตึก อาคาร ได เวนแตบุคคลซึ่งแตงต้ังเปนคณะกรรมการจะไมมีสิทธ์ิเขาเสนอราคา โดยจะตองนําสําเนา
เอกสารบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน , หรือสําเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย มาแสดงดวย  
    ๓.๒ ผูเขาประมูลจะตองลงทะเบียนรายช่ือเขาประมูล ในวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
กอนเวลา ๑๐.๓๐ น.  
  ๔. การยื่นซองประมูล  
    ผูเขาประมูลตองไปย่ืนซองประมูลดวยตนเองโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งมอบสําเนาเอกสารซึ่งรับรองความถูกตองใหคณะกรรมการ ฯ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนซองประมูล ผูรับมอบ
อํานาจตองนําตนฉบับหนังสือมอบอาํนาจ พรอมบัตรประจาํตัวประชาชนตัวจริงของผูมอบอํานาจ และถายเอกสาร
รับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ ที่เจาของเอกสารรับรองความ
ถูกตอง มามอบไวตอคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ  ในวันย่ืนซองดวย                                     
            .../๕.กําหนดวัน 



 

 

  ๕.กําหนดวัน เวลาเปด – ปดการรับซองและเปดซองประมูล 
    ๕.๑  ผูเขาประมูลตองย่ืนซองขอเสนอราคาตอคณะกรรมการ ฯ ณ หองประชุมโรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
และคณะกรรมการจะเปดซองขอเสนอราคา ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป และอาจจะตองใชเวลาในการ
พิจารณา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูเขาประมูลที่ย่ืนซองขอเสนอ  
    ๔.๒ คณะกรรมการ ฯ จะประกาศรายช่ือผูชนะการประมูล ขายทอดตลาดจางรื้อถอน
และจําหนายซากสิ่งปลูกสรางและอาคาร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี โดยการปด
ประกาศ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี และลงประกาศทางเว็บไซตโรงเรียน ฯ   
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๖. การเสนอราคา   
    ๖.๑ ผูเขาประมูลสามารถย่ืนซองประมูลตามขอ ๕   
    ๖.๒ ใบเสนอราคา การประมูล ขายทอดตลาดจางรื้อถอนและจําหนายซากสิ่งปลูกสราง
และอาคาร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี จะตองดําเนินการดังน้ี 
     ๑) ตองใชใบเสนอราคาฉบับจริง และทําเปนภาษาไทย  
     ๒ ) เปนตัวพิมพ (ยกเวนลายมือช่ือ) หรือตัวเขียน ก็ได ถาเปนตัวเขียนจะตอง
เปนลายมือซึ่งเขียนโดยหมึกสีเดียวกันและผูเขียนคนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ (ยกเวนลายมือช่ือ)  
     ๓ ) จํานวนเงินจะตองลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ
โดยไมมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
สําหรับรายละเอียดอื่นใด นอกจากจํานวนเงิน หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆา หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ผูเขาประมูลหรือ
ผูแทนจะตองลงช่ือกํากับรอยดังกลาว พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญดวย แตการขูด ลบ ขีดฆา หรือ
แกไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีน้ีจะตองกระทํากอนย่ืนซองเสนอเงินคาวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สราง  
   ๗. หลักเกณฑการพิจารณาราคา  
    ๗.๑ ในการประมูลครั้งน้ี คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาตัดสินราคารวม  
    ๗.๒ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิใหผู
ประมูลช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประมูลได และ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ
จะไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
    ๗.๓ คณะกรรมการ ฯ ทรงไวซึ่งการพิจารณาผูเสนอราคาสูงสุด คือผูชนะการประมูล 
  ๘. ผูชนะการประมูล ฯ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี 
    ๘.๑ ผูประมูลราคาได จะตองทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง ซื้อขาย กับ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี และจะตองทําการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสราง ที่ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี กําหนดตามรายการแนบทายประกาศน้ี  ใหเสร็จเรียบรอยและขนยายเศษวัสดุ 
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ออกจากพื้นที่และทําความสะอาดบริเวณที่รื้อถอนแลว ทําการเกลี่ยพื้นท ี่ให
เรียบรอยภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับแจงจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรีหากเกิน
กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี จะคิดคาปรับวันละ ๑๐๐ บาท 
(หน่ึงรอยบาทถวน)            
                     .../๘.๒ การตัดสิน 



 

 

   ๘.๒ การตัดสินของคณะกรรมการ ฯ  จะใหผูเสนอราคาไดสูงสุดเปนผูชนะ การเสนอ
ราคาในคราวน้ีโดยจะตองชําระเงินคาอาคารและสิ่งปลูกสราง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรทีี่
เสนอราคาไดทั้งหมดเปนเงินสดในวันที่เสนอราคาได หรือหากไมสามารถชําระเงินไดทั้งหมด เปนเงินสดในวัน
ดังกลาวจะตองวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละ ๕๐ เพื่อเปนหลักประกันโดยเจาหนาที่จะออกใบเสร็จรับเงินใหไว 
เปนหลักฐานและจะตองนําเงินสวนที่เหลือมาชําระใหหมดภายใน ๓ วันทําการ รับแตวันที่เสนอราคาไดในเวลา
ราชการ ณ ฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 
    ๘.๓ หากผูเสนอราคาไดละเลยไมชําระคาขายทอดตลาดการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สรางและการขายทอดตลาดวัสดุทีไ่ดจากการรื้อถอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี ที่เสนอ
ราคาไดในวันและเวลาที่กําหนด โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี จะริบเงินประกันในขอ ๕.๒ 
และจะถือวาทานสละสิทธ์ิ  
   ๘.๔ หากผูเสนอราคาได ไมปฏิบัติตามในขอ ๘.๒ และ ขอ ๘.๓ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรีมีสิทธิที่จะนําอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัด
จันทบุรี กําหนดน้ัน ออกทําการขายใหมไดอีก โดยที่ผูเสนอราคาไดไมมีสิทธ์ิที่จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ได  
    ๘.๕ การพิจารณาตัดสินใหผูใดเปนผูเสนอราคาได ตามขอ ๗.๓ ของคณะกรรมการ ฯ 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรีถือเปนเด็ดขาดผูใดจะโตแยง ฟองรอง หรือ เรียกคาเสียหาย
ใด ๆ มิได  
    ๘.๖ การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสราง ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
๔๘  จังหวัดจันทบุรีในครั้งน้ี จะนํารายไดที่ไดจากการขายทอดตลาดวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน จะนําเงินสงคลังเปน
รายไดของกรมธนารักษ ประเภทคาขายที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ  
    ผูสนใจติดตอขอรายละเอียดไดที่  งานพัสดุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัด
จันทบุรี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี หรือ หมายเลขโทรศัพท  
๐๓๙-๓๐๙๑๘๕ ในวันและเวลาราชการ   
   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 
สุภาพร  พาภักดี 

(นางสุภาพร  พาภักดี) 
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตามบัญชแีนบทายประกาศ 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางและการขายทอดตลาดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 
 

รายการที ่1 สิง่ปลกูสรางทีข่อรือ้ถอน 

1. ช่ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จังหวัดจันทบุรี   ตําบลพลวง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุร ี
2. อาคารที่ขอรือ้ถอนเปน …เรือนนอน 9… 
 เปนอาคารแบบ  209 กรมสามญั อาคารไมช้ันเดียว ใตถุนสูง พื้น คสล.   
3. กอสรางเมื่อวันที่  พ.ศ. 2514  ปจจบุันมีอายุการใชงาน  47  ป 
4. ข้ึนทะเบียนพัสดุหมายเลข …45…….    ต้ังอยูในที่ดินหมายเลข   …จบ.56…… 

ที่ดิน เอกชน      ที่ราชพัสดุ          ทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย         อื่นๆ…………….. 

5. สภาพอาคารโดยทั่วไปและประมาณการวัสดุทีพ่อใชการไดดังน้ี 
 

 

ที ่
 

ประเภทวสัดสุิง่กอสราง ชนิดของวสัด ุ
สภาพของวสัด ุ  

หมายเหต ุ
ด ี ชํารดุ ชํารดุอยางไร 

1 โครงหลังคา    ผุพังจากการกินของปลวก  
2 ฝา    แตกราว ผุ จากการรั่วซึมของนํ้าฝน  
3 พื้น    ผุ   
4 เสา    ผุพังจากการกินของปลวก  
5 ตง    ผุพังจากการกินของปลวก  
6 บันได    ผ ุ  
7 อื่นๆ…พื้นช้ันลาง    รอน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตามบัญชแีนบทายประกาศ 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางและการขายทอดตลาดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 
 

รายการที ่๒ สิง่ปลกูสรางทีข่อรือ้ถอน 

๑. ช่ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จังหวัดจันทบุรี   ตําบลพลวง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบรุ ี
๒.อาคารที่ขอรื้อถอนเปน …เรือนนอน ๑๐… 
 เปนอาคารแบบ  210 กรมสามญั อาคารไมช้ันเดียว ใตถุนสูง พื้น คสล.   
๓.กอสรางเมื่อวันที่  พ.ศ. 2515  ปจจุบันมอีายุการใชงาน  46  ป 
๔.ข้ึนทะเบียนพัสดุหมายเลข …4๙…….    ต้ังอยูในที่ดินหมายเลข   …จบ.56…… 

ที่ดิน เอกชน      ที่ราชพัสดุ          ทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย         อื่นๆ…………….. 

๕. สภาพอาคารโดยทั่วไปและประมาณการวัสดุทีพ่อใชการไดดังน้ี 
 

 

ที ่
 

ประเภทวสัดสุิง่กอสราง ชนิดของวสัด ุ
สภาพของวสัด ุ  

หมายเหต ุ
ด ี ชํารดุ ชํารดุอยางไร 

1 โครงหลังคา    ผุพังจากการกินของปลวก  
2 ฝา    แตกราว ผุ จากการรั่วซึมของนํ้าฝน  
3 พื้น    ผุ   
4 เสา    ผุพังจากการกินของปลวก  
5 ตง    ผุพังจากการกินของปลวก  
6 บันได    ผ ุ  
7 อื่นๆ…พื้นช้ันลาง    รอน  

 
 

  



 

 

ตามบัญชแีนบทายประกาศ 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง  การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางและการขายทอดตลาดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 

 
รายการที ่๓  สิง่ปลกูสรางทีข่อรื้อถอน 

๑. ช่ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จังหวัดจันทบุรี   ตําบลพลวง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบรุ ี
๒.อาคารที่ขอรื้อถอนเปน …บานพักคร…ู 
 เปนอาคารแบบ  อาคารไมทรงจั่ว ใตถุนตํ่า แบบ 201 กรมสามัญ   
๓. กอสรางเมื่อวันที่  พ.ศ. 2515  ปจจบุันมีอายุการใชงาน  46  ป 
๔.ข้ึนทะเบียนพัสดุหมายเลข …๖๓…….    ต้ังอยูในที่ดินหมายเลข   …จบ.56…… 

ที่ดิน เอกชน      ที่ราชพัสดุ          ทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย         อื่นๆ…………….. 

๕. สภาพอาคารโดยทั่วไปและประมาณการวัสดุทีพ่อใชการไดดังน้ี 
 

 

ที ่
 

ประเภทวสัดสุิง่กอสราง ชนิดของวสัด ุ
สภาพของวสัด ุ  

หมายเหต ุ
ด ี ชํารดุ ชํารดุอยางไร 

1 โครงหลังคา    ผุพังจากการกินของปลวก  
2 ฝา    แตกราว ผุ จากการรั่วซึมของนํ้าฝน  
3 พื้น    ผุ   
4 เสา    ผุพังจากการกินของปลวก  
5 ตง    ผุพังจากการกินของปลวก  
6 บันได    ผ ุ  
7 อื่นๆ…      

 
  



 

 

ปฏิทินกําหนดการ ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางและการขายทอดตลาดวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘  จังหวัดจันทบุรี 
 
 

วัน เดอืน ป การดาํเนินการ ผูเกีย่วของ 

๒๑ กนัยายน 61 ประกาศ งานพสัด ุ

๒๑ – ๒8 กนัยายน 61 ขอรบัรายละเอยีดตามประกาศ ผูสนใจ 

1 ตลุาคม 2561  
กอน 10.30 น. 

ผูเขาประมลูลงทะเบยีน ผูเขาประมลู 

1 ตลุาคม 2561 
10.30 – 11.00 น. 
 

ประมลูดวยวาจาตามประกาศ ผูเขาประมลู และ 
คณะกรรมการพจิารณา 

หลงั 1 ตลุาคม 2561 
ไมเกนิ 15 วนั 

ผูประมลูราคาได ดาํเนินการ
ตามประกาศ ดาํเนินการใหแลว
เสรจ็ภายใน 15 วนั (รือ้ถอน) 

ผูประมลูได 

1 ตลุาคม 2561 ผูประมลูได  ดาํเนินการตาม
ประกาศ ดาํเนนิการใหแลว
เสรจ็ภายใน 3 วัน (ชาํระเงนิ) 

ผูประมลูได 
และฝายการเงนิโรงเรยีน 

ภายหลงัจากดาํเนินการเสรจ็สิน้ รายงานผลและสงราย 
ไดตอธนารกัษพืน้ทีจ่ันทบรุ ี

ฝายการเงินและพสัด ุ

 


