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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)  จ านวน 1 คัน 
.............................................................................................................. 

  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ, ใช้การไม่ได้ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ได้แก่ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถบัสโดยสารส่วนบุคคล จ านวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 
400158 กส. หมายเลขเครื่อง 10PD1-772957 เลขตัวรถ CQA650-K3000111   สีฟ้า-ขาว จ านวน
ผู้โดยสารนั่ง 34 คน น  าหนักรถ 14,300 กก. จ านวน 1 คัน  โดยก าหนดราคากลางขั นต่ าเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
100,000.00 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  

 โดยรายละเอียดและข้อก าหนด ดังต่อไปนี   
๑. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
1.1 ผู้ประสงค์จะประมูลซื อพัสดุครุภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับประกาศขายทอดตลาด เอกสาร

และเงื่อนไข ได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ตั งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่  12 ธันวาคม  2565 หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์ 086-6300899 ในวันและเวลาราชการ หรอืดรูายละเอียดไดท้างเว็บไซต์ของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ www.kanchana.ac.th  และเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพื นการการศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ www.sesao24.go.th 

1.2 ก าหนดดูสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-10.30 โดยให้
ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล มาพร้อมกัน ณ ห้องงานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย กาฬสินธุ์  และจะมีเจ้าหน้าที่ของ งานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย กาฬสินธุ์  น าไปดูรถยนต์ส่วนกลางที่จะขายทอดตลาดในครั งนี  
หากผู้ใดไม่มาดูรถยนต์ส่วนกลาง ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่ายินยอม หรือยอมรับ หรือ
รับทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของรถยนต์ส่วนกลางที่จะขายตลาดในครั งนี  จะมา
ทักท้วงในภายหลังมิได้ 
1.3 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จะด าเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมโสตทัศน
ศึกษา   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (ชั นสอง) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565  
โดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดช่วง
ระยะเวลาด าเนินการดังต่อไปนี  
- เวลา 10.00-10.30 น. รบัลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคา และเรียก
หลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื อจากผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคา พร้อมหลักฐาน
เอกสาร 

http://www.kanchana.ac.th/
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- เวลา 11.00-11.10 น. ชี แจงรายละเอียดการประมูลการขายรถยนต์ส่วนกลาง และเชิญผู้
ประสงค์เข้าประมูลสู้ราคาตามรายชื่อที่รับลงทะเบียนเท่านั นเข้าห้องประมูลสู้ราคาบุคคลอ่ืนที่
ไม่มีรายชื่อห้ามเข้าห้องประมูลสู้ราคา 
- เวลา 11.10น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลขายทอดตลาด (ประธานกรรมการหรือกรรมการ
อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากประธานจะเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขายและเมื่อผู้เข้าประมูลสู้ราคา
เสนอราคาในระหว่างด าเนินการขายทอดตลาดจะขานราคาทุกครั งที่มีการเสนอราคา) 
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้ 

  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายฯ จะท าการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว  
โดยวิธีประมูลและเสนอราคาด้วยวาจา 
  ๒.๒ ผู้สู้ราคาจะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอราคาประมูล ต่อเมื่อมีผู้สู้ราคาสูงกว่าขึ นไป และ
อัตราของการสู้ราคาแต่ล่ะครั ง ก าหนดให้เพ่ิมไม่ต่ ากว่าครั งล่ะ 5,000.00 บาท(-ห้าพันบาทถ้วน-) โดยเริ่มจากราคา
ขั นต่ า 
  2.3 การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือกิริยา
อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาด ทั งนี จะถือเอาการนับหนึ่ง สอง และสาม เพ่ือแสดงว่ารับ
ราคาของผู้เข้าประมูลสู้ราคารายนั นเป็นผู้ชนะการประมูล ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั นอยู่ตราบใด ผู้ประมูลสู้ราคาจะถอน
ค าสู้ราคาของตนเสีย ก็ยังถอนได้ 

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลราคา ต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื อเป็น
เงินสด หรือแคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของประมาณราคาขั นต่ าตามจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในประกาศขาย
ทอดตลาดเพ่ือเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จะออกใบเสร็จรับเงิน
ชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานการรับเงินและคืนเงินประกัน และต้องน าหลักฐานเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายื่น
ต่อคณะกรรมการการขายทอดตลาด 
   ๒.๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีเอกสารดังนี  
         -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา 

         ถูกต้อง 
      -  ส าเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒.๔.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารดังนี  
      -  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   ๒.๔.๓ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 
         -  หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตากฎหมายก าหนด 
         -  ส าเนาเอกสารนิติบุคคล (กรณีกระท าการแทนนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนา 

         ถูกต้อง 
      -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจ และ 
         ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



~ 3 ~ 
 

 

  ๒.๕ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะชี แจงรายละเอียดและราคาประเมินขั นต่ าให้กับผู้เข้าร่วม
การประมูลทราบ ก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาที่เสนอต้องเป็นไปตามข้อ ๒.๒ 
  ส าหรับผู้เสนอราคาล าดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาท่ีผู้เสนอรคาล าดับก่อนหน้าเสนอ
ราคาไว้ 
  ๒.๖ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่จะซื อ และถือว่าผู้ชนะการ
ประมูลทราบถึงสภาพรถยนต์นั น โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จะไม่
รับผิดชอบในความช ารุดบกพร้องหรือความเสียหายที่น าออกประมูลขายในครั งนี  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
  ๒.๗ คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอ
ราคาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สูงสุด เป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่
ต่ ากว่าขั นต่ าทีโ่รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ก าหนดไว้ 
  ๒.๘ การขายทอดตลาดครั งนี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จะขายทอดตลาดพัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ได้แก่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถบัสโดยสาร
ส่วนบุคคล จ านวน 1 คัน ยี่หอ้ ISUZU หมายเลขทะเบียน 400158 กส. หมายเลขเครื่อง 10PD1-772957 
เลขตัวรถ CQA650-K3000111  สีฟ้า-ขาว จ านวนผู้โดยสารนั่ง 34 คน น  าหนักรถ 14,300 กก. จ านวน 1 คัน 
โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี  ทั งนี  ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท 
  ๒.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
 หากปรากฏว่า ผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
  ๒.๑๐ เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) ช าระเงินค่าพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางครบจ านวนที่
ประมูลได้ทันที ที่การประมูลสิ นสุดลงให้คืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) ทันที 
  กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) ไม่สามารถช าระเงินค่าพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางที่ประมูลได้
ทันทีในวันที่ประมูลราคาสิ นสุดลง ให้เรียกเงินค่ามัดจ าไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง
ที่ประมูลได้ และผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) ต้องน าเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ประมูลได้ มาช าระให้
ครบถ้วนภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันที่ประมูลราคาสิ นสุดลง เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) ช าระค่าพัสดุครุภัณฑ์
รถยนต์ส่วนกลางครบถ้วนแล้วให้คืนหลักประกันและท าหลักฐานข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือให้ไว้
ต่อกันโดยให้ผู้ซื อลงชื่อไว้เป็นส าคัญด้วย พร้อมทั งรับพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางที่ขายทอดตลาดภายใน ๗ วันท า
การ 
  กรณีท่ีผู้ซื อละเลยไม่ช าระเงินค่าพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางที่ประมูลได้ หรือเงินส่วนที่ค้างช าระ
ให้ครบตามจ านวนภายในก าหนด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้ชนะการประมูลละเลยไม่ใช้
ราคา และสละสิทธิ์ในพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางที่ประมูลได้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จะท า
การริบหลักประกันและเงินมัดจ า ซึ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  จะด าเนินการขายทอดตลาดใหม่ใน
คราวต่อไป 
  และถ้าปรากฏว่า การขายทอดตลาดครั งใหม่ ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกันกับเงินที่รับไว้
ไม่คุ้มกับราคาท่ีขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) รายเดิม ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ราคาขาดอยู่พร้อมทั ง
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยให้น าเงินส่วนที่ขาดและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ นมาช าระให้โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื อ) รายเดิมได้รับแจ้ง 
  ๒.๑๑ ส าหรับผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ชนะการประมูลจะได้รับคืนหลักประกันฯ ทันทีที่การ
ประมูลสิ นสุดลง โดยให้น าใบเสร็จรับเงินชั่วคราวพร้อมหลักฐานยืนยันและลงนามรับหลักประกันคืน 
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  ๒.๑๒ รายการใดหากมีกฎหมายให้มีการขออนุญาต จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของ
นั นๆ ไปจากทางราชการ 
  ๒.๑๓ ผูช้นะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ส่วนกลางที่ประมูลซื อเอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  เป็นผู้
ออกหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั น  
  ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายทรัพย์สิน พร้อมกับลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือตัวเลขอ่ืนใดอัน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ออกจากทรัพย์สินนั น ให้เสร็จสิ นภายใน ๗ วันท าการ 
นับตั งแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ นได้  
  ๒.๑๔ ราคาพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ น ามาขาย
ทอดตลาดตามสภาพ ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือแก้ไขให้รถยนต์ส่วนกลางที่ประมูลได้ให้มีสภาพ
ดีขึ น 
  ๒.๑๕ ผูช้นะการประมูล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการขนย้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ นด้วยตนเองทั งสิ น 
  ๒.๑๖ ห้ามมอบให้คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  เข้าเสนอราคาหรือใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าเสนอราคาในการขาย
ทอดตลาดครั งนี ได้ 
  ๒.๑๗ โดยประกาศฉบับนี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุก
รายได้รับทราบเงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาดครั งนี แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุก
ประการ 
  ๒.๑๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ 
บอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  โดยถือว่าผู้ชนะ
การประมูลได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
  ๒.๑๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการประมูลขาย
ทอดตลาดแม้จะได้ออกประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ 
หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเอกสารอันเป็นเท็จ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน เป็นต้น 
  ๒.๒๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดครั งนี ได้
โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะถือว่าเป็นเหตุน ามาร้องเรียนหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ ไม่ได้ทั งสิ น 
  ๒.๒๑ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับมอบรถยนต์คันดังกล่าว จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  ถือว่ารถยนต์คันดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั น แม้ว่าผู้นั นจะยังไม่น าเอกสารการโอนรถยนต์ไป
ด าเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์        
จะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ น 
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  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด สามารถติดต่อขอรับประกาศ เอกสารและเงื่อนไขได้ที่    
งานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์         
086-6300899 ในวันและเวลาราชการ หรอืดรูายละเอียดไดท้างเว็บไซต์ของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ www.kanchana.ac.th  และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื นการการศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ 
www.sesao24.go.th 
 
       

 ประกาศ ณ วันที่  25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 
 
                                                 

(นางทวีภรณ์  วรชิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 

 
 
 


