ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
ที่ 1 /2561
-------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการคลัง จะทาการขายทอดตลาด
รถยนต์ราชการ จานวน 2 คัน ซึง่ มีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้
1. รถยนต์ราชการที่จะทาการขายทอดตลาดมีจานวน 2 คัน ตามรายการต่อไปนี้
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ HONDA แบบ
CIVIC จานวน 4 สูบ 1,590 ซีซี วันที่จดทะเบียน 11 มีนาคม 2539 หมายเลขทะเบียน จ- 4573
นนทบุรี
1.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA จานวน
4 สูบ 1,998 ซีซี วันทีจ่ ดทะเบียน 6 มกราคม 2538 หมายเลขทะเบียน ย-9264 นนทบุรี
2. เงื่อนไขการเสนอราคาและการขายทอดตลาด
2.1 คณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเสนอราคา
หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา
2.2 ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ แจ้งให้
ทราบก่อนการสู้ราคา
2.3 กาหนดดูสภาพรถ ผู้ประสงค์เข้า เสนอราคาสามารถดูสภาพรถ ในวันที่ 20
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ลานจอดรถ หลังอาคารสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (โรงจอดรถ บริเวณโซนร้านค้าสวัสดิการ ) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และหากผู้ประสงค์
เข้าเสนอราคารายใดไม่ มาดูสภาพรถตามวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ ประสงค์เข้า เสนอราคารายนั้นได้รับ
ทราบรายละเอียดสภาพรถแล้ว
2.4 ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนพร้อมวางเงิน หลักประกัน ในวันที่
21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และเริ่มทาการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา
10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 1 พร้อมเตรียมเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้องมาแสดงในวัน
ลงทะเบียน ดังนี้

/2.3.1 กรณี..

-22.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
2.3.2. กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนตัวพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
2.3.3. กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน ต้องมีหนังสือมอบอาน าจติด
อากรแสตมป์จานวน 10 บาท สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
2.5 ในวันลงทะเบียนเสนอราคาต้องวางเงินหลักประกันร้อยละ 5 (5%) ของราคา
ประเมินรวมขั้นต่า จานวนเงิน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) โดยชาระเป็นเงินสด และให้คืนแก่ผู้เข้า
เสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และผู้เข้าเสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับการเสนอราคาหรือ
การขายทอดตลาดนั้น
2.6 การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาของผู้เข้า เสนอราคาที่เสนอ
ราคารวมสูงสุด แต่จะต้องไม่ต่ากว่าราคาประเมิน รวมขั้นต่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2.7 การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจะกระทาการโดยวิธี เสนอราคาด้วยวาจา
คณะกรรมการฯ จะขานราคาที่เสนอ 3 ครั้ง สาหรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้สนใจจะเสนอราคาให้สูงขึ้น
อีกก็ย่อมกระทาได้โดยต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อ
คณะกรรมการฯ ได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ 3 ครั้งแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และผู้
เสนอราคาอื่นไม่มีสิทธิเสนอราคาได้อีก
2.8 กรณีคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาซึ่งผู้ เสนอราคาได้
เสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอและไม่เป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาถอน
ทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาด และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขาย
รถยนต์ราชการให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดเมื่อเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่เป็นการเหมาะสม หรือไม่คุ้มกับราคา
ทรัพย์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ผู้ เสนอราคาไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับ
คดีใดๆ ทั้งสิ้น
2.9 ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันซึ่งตนเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการฯ ถอน
ทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาด
2.10 รถยนต์ราชการที่นาออกขายทอดตลาด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันเสนอราคาโดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็นผู้ เสนอ
ราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
ขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเ ติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถยนต์ ราชการทีน่ าออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้น
ได้

/2.11 ผู้ชนะ..

-32.11 ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ ต้องเป็นผู้จัดหา
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ตลอดจนค่าขนย้าย ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง เป็นของผู้ชนะการเสนอราคาทั้งสิ้น สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้
ออกหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการแทนเท่านั้น
3. เมื่อคณะกรรมการ ดาเนินการขายทอดตลาด พิจารณารับราคาของ ผู้ เสนอ ราคา
สูงสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางเงินมัดจา โดย
ใช้เงินหลักประกัน หรือจะชาระราคาทีเ่ สนอราคาสูงสุดทั้งหมดของราคาทรัพย์ไว้ ก็ได้ หากการวางเงินมัด
จาไว้ผู้ชนะ การเสนอราคาจะ ต้องนาเงินส่วนที่ค้างชาระ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารการคลัง สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในกาหนดไม่เกิน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่วางเงินมัดจาไว้ หากไม่นา
เงินมาชาระให้ครบถ้วนภายในกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิที่
จะริบเงินมัดจาที่วางไว้นั้นในทันที และจะนา ทรัพย์ นั้นออกขายทอดตลาดอี กที หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับ
ราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ เสนอราคาสูงสุดใน การขายทอดตลาด ครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ราคาในส่วนที่ขาดไปนั้น
4. การชาระเงิน จะชาระด้วยเงินสดหรือเช็คธนาคาร (Cashier’s Cheque) สั่งจ่ายใน
นาม “สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ก็ได้ โดยทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
5. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาชาระเงินครบถ้วนแล้ว จะต้องรับมอบทรัพย์ ที่ขายทอดตลาด
ออกไปภายใน 7 วันทาการ มิฉะนั้นสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่รับผิดชอบในการเสียหาย
ใดๆ และผู้ชนะการ เสนอราคา ยอมให้ทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับเป็นรายวัน วันละ
500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. เมื่อผู้ชนะการ เสนอราคา ได้รับม อบรถยนต์ ราชการ คันดังกล่าวจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือว่ารถยนต์ราชการดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น แม้ว่าผู้นั้นจะยังไม่นา
เอกสารการโอนรถยนต์ไปดาเนินการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยก็ตาม สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
7. คณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จะดาเนินการขายทอดตลาด
รถยนต์ราชการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่ม
บริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง อาคาร 4 ชั้น 1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/8. ผู้สนใจ..

-48. ผู้สนใจจะเข้าร่วมการเสนอราคา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ดังกล่าว สามารถรับ
เอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4
ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5901222 และ 02-5901224 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป หรือที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
http://203.157.5.230/w1/index.php
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นางอมรัตน์รัตน์ พีระพล
(นางอมรรัตน์ พีระพล)
ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายการขายทอดตลาด
ประเภทรถยนต์ราชการ ประจาปี 2561
กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1 /2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลาดับที่
รายการ
1.
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน
ยี่ห้อ HONDA แบบ CIVIC จานวน 4 สูบ 1,590 ซีซี
วันที่จดทะเบียน 11 มีนาคม 2539
หมายเลขทะเบียน จ-4573 นนทบุรี
2.
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน
ยี่ห้อ TOYOTA จานวน 4 สูบ 1,998 ซีซี
วันที่จดทะเบียน 6 มกราคม 2538
หมายเลขทะเบียน ย-9264 นนทบุรี
รวมจานวนเงินราคาประเมิน

ราคาประเมิน
40,000 บาท

60,000 บาท

100,000 บาท
( หนึ่งแสนบาทถ้วน )

กาหนดการขายทอดตลาด
ประเภทรถยนต์ราชการ ประจาปี 2561
กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1 /2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
วันที่
วันที่ 31 ก.ค. - 20 ส.ค.
2561
เวลา 8.30 – 16.30 น.
20 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
21 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.
21 สิงหาคม 2561
เวลา 10.30 น.
21 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง
เวลา 15.00 น.

รายละเอียด
รับเอกสาร หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารพัสดุ
และจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5901222 และ 025901224 ในวันและเวลาราชการ
ดูสภาพรถยนต์ ณ ลานจอดรถหลังอาคารสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงจอดรถบริเวณโซน
ร้านค้าสวัสดิการ)
ลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกัน 5,000 บาท

หมายเหตุ
ระยะเวลา
21 วัน

ลงชื่อผู้เข้าดู
สภาพ

พร้อมเอกสาร
/ออกใบเสร็จ
ชั่วคราว
เริ่มทาการขายทอดตลาด
ราคาประเมิน
/ให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 พันบาท 1 แสนบาท
คืนหลักประกัน /ชาระเงินวางมัดจาผู้ชนะการเสนอ
5 พันบาท
ราคา

