บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ด้วยกองระบบท่อระบายน้า ที่ กท 1005/347 ลงวันที่ 9 มิถุนายนย 2560 เรื่อง ขออนุมัติ
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ผู้อ้านวยการกองระบบท่อ
ระบายน้า ได้อนุมัติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด ประจ้าปี 2559 จ้านวน
44 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย นัน
บัดนี คณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุดที่ได้รับแต่งตัง สรุปผลการพิจารณา
ได้ความช้ารุดเสื่อมสภาพเกิดจากอายุและลักษณะการใช้งานที่นานปี หากน้ามาใช้ต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิด และได้ตรวจสภาพพร้อมตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
797,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการต่อไป
คณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าทรัพย์สินช้ารุด
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นายบรรจง ปั้นโต)
นายช่างโยธาอาวุโส
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า

ทราบ
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ
(นายพรเทพ เหลืองวิริยะแสง)
นายช่างโยธาช้านาญงาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ
(นายมนตรี เจริญ)
นายโยธาช้านาญงาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/รท.
วันที่
เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการตีราคาขันต่้าครุภัณฑ์ ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการกองโรงงานช่างกล
ด้วยส้านักการระบายน้า มีครุภัณฑ์ช้ารุดใช้งานไม่ได้ จ้านวน 44 รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่
ใช้งานมานาน มีสภาพช้ารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปได้ เห็นควร
ยุบสภาพและจ้าหน่ายน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร และก่อนด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายต้อง
แต่งตังคณะกรรมการตีราคาขันต่้าครุภัณฑ์ เพื่อได้ประเมินราคาขันต่้าของครุภัณฑ์ที่จ้าหน่าย
เนื่องจากการตีราคาขันต่้าของครุภัณฑ์ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ของกองระบบท่อระบายน้า
ในครังนีมีการจ้าหน่ายรถยนต์, รถจักรยานยนต์และเครื่องสูบน้า 32 รายการ รวมอยู่ด้วยซึ่งกองระบบท่อ
ระบายน้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการตีราคาสภาพเครื่องจักรกลดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์กองโรงงานช่างกล
ส้านักการคลัง โปรดพิจารณาส่งรายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถในการตีราคาขันต่้าของเครื่องจักรกล เพื่อเป็น
คณะกรรมการตีราคาขันต่้าร่วมกับกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการคลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/ รท.347
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ตามทีส่ ้านักการระบายน้า ได้มีค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่ 325/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน
2559 เรื่อง แต่งตังเจ้าหน้าที่ส้ารวจ ตรวจสอบ พร้อมท้ารายงานพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2559 กองระบบท่อ
ระบายน้า มีครุภัณฑ์ช้ารุดใช้งานไม่ได้ จ้านวน 44 รายการ นัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ใช้งานมานานมีสภาพช้ารุดทรุด
โทรม ตามสภาพการใช้งานไม่สามารถใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปได้ ซึ่งรายการใดที่เป็นรถยนต์ รถจักรยายนต์
เครื่องจักรกล ได้ขอความร่วมมือจากกองโรงงานช่างกล ส้านักการคลังช่วยตรวจสอบสภาพรถยนต์และเครื่องจักรฯ
ตามหนังสือกองระบบท่อระบายน้าที่ กท 1005/รท.57 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งกองโรงงานช่างกล ได้
ตรวจสภาพรถยนต์และเครื่องจักรกลดังกล่าวแล้ว พบว่ามีสภาพช้ารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน หากซ่อมต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายสูง และอาจไม่คุ้มค่า พิจารณาแล้ว เห็นควรยุบสภาพจ้าหน่าย ตามหนังสือที่ กท 1306/807 ลงวันที่
7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครต่อไปและก่อนที่จะด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายต้องแต่งตัง
คณะกรรมการตีราคาขันต่้าครุภัณฑ์ เพื่อจะได้ประเมินราคาขันต่้าโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กท 1307/6494
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ้าปี และการตีราคาขัน
ต่้าพัสดุเพื่อจ้าหน่าย ซึ่งมีพัสดุที่จ้าหน่าย จ้านวน 44 รายการ ดังนี
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเกสเต็อดเนอร์ จ้านวน 1 เครื่อง
ราคา 40,125.- บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2558 – 11100000 – 04031003 - 00001
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อPowell จ้านวน 1 เครื่อง
ราคา 35,770.50บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2558 – 11100000 – 13010101 – 00006
3. เครื่องเจียรขัดและตัดโลหะชนิดมือถือยี่ห้อมากี่ต้า จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 2,400.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 09034401 – 00002
4. สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ ยี่ห้อมากี่ต้า จ้านวน 1 เครื่อง
ราคา 3,400.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 09380202 – 00001
5. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
จ้านวน 1 ตัว
ราคา 4,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 09010100 – 00004
6. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
จ้านวน 1 ตัว
ราคา 4,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 09010100 – 00005
7. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า
จ้านวน 1 คัน
ราคา 57,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 05010600 – 000014
8. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อฮีโน่
ราคา 700,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2551 – 11100600 – 05012112 – 00016
9. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00001
/-2-

-210. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00002
11. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00003
12. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่องราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00004
13. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00005
14. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00006
15. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00007
16. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00008
17. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,275.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2555 – 11100600 – 08020205 – 00009
18. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์จ้านวน 1 เครื่อง35,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2539 – 11100000 – 04031304 – 00003
19. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จ้านวน 1 เครื่อง
ราคา 66,340.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2542 – 11100000 – 04031003 - 00001
20. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อFIGER จ้านวน 1 คัน
ราคา 29,550.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 05010600 – 00013
21. รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB จ้านวน 1 คัน
ราคา 1,175,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100700 – 05011103 – 00001
22. รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จ้านวน 1 คัน
ราคา 429,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100700 – 05012108 – 00004
23. รถยก ยี่ห้อนิสสัน
จ้านวน 1 คัน
ราคา 1,951,818.18 บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100700 – 05012900 – 00002
24. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซุกิ
จ้านวน 1 คัน
ราคา 29,550.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2551 – 11100700 – 05010600 – 00006
25. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อFUGI
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 105,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2559 – 11100700 – 04031003 - 00001
26. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อFugiจ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,500.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2559 – 11100700 – 04031304 – 00001
27. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP 8091
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 26,600.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2559 – 11100000 – 13010101 – 00001
28. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อACER
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 38,500.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2559 – 11100000 – 13010101 – 00002
/-3-

-329. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบีลแคบ จ้านวน 1 เครื่อง
ราคา 440,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2560 – 11100000 – 05012105 – 00001
30. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 45,500.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100500 – 08020204 – 00009
31. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,000.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100500 – 08020204 – 00003
32. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูต้า
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,820.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2550 – 11100500 – 05010600 – 00004
33. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูต้า
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 27,820.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2550 – 11100500 – 05010600 – 00002
34. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อJRD
จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 29,500.-บาท
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100500 – 05010600 – 00020
35. รถขยะแบบแยกถังคอนเทนเนอร์ ยี่ห้อมิตรซูบิชิ จ้านวน 1 เครื่อง ราคา 1,280,000.-บาท

เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 05011005 – 00002
36. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00009
37. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00010
38. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00011
39. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00017
40. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00018
41. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00019
42. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00020
43. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00021
44. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า จ้านวน 1 เครื่อง
เลขทะเบียนทรัพย์สิน 2549 – 11100600 – 08020204 – 00022

ราคา 27,000.-บาท
ราคา 27,000.-บาท
ราคา 27,000.-บาท
ราคา 25,000.-บาท
ราคา 25,000.-บาท
ราคา 25,000.-บาท
ราคา 25,000.-บาท
ราคา 25,000.-บาท
ราคา 45,000.-บาท

กองระบบท่อระบายน้า พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุ จ้านวน 44 รายการ มีสภาพช้ารุด ทรุดโทรม
มากไม่สามารถใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปได้ เห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
และก่อนที่จะด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายต้องแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้า
/-4-

-4จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้า ประกอบด้วย
1.นายบรรจง ปั้นโต
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
2.นายพรเทพ เหลืองวิริยะแสง นายช่างโยธาช้านาญงาน
กรรมการ
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 1
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
3.นายมนตรี เจริญ
นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน
กรรมการ
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 2
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
อ้ า นาจการอนุ มั ติ เ ป็ น ของผู้ อ้ า นวยการกองระบบท่ อ ระบายน้ า ตามหนั ง สื อ ที่ กท
1307/4423 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548

อนุมัติ

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/รท.
วันที่
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน คณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุ (นายบรรจง ปั้นโต, นายพรเทพ เหลืองวิริยะแสง,
นายมนตรี เจริญ)
ตามหนังสือที่ กท 1005/รท.347 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้อ้านวยการกองระบบ
ท่อระบายน้า ขออนุมัติแต่งตังเป็นคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ นัน
กองระบบท่อระบายน้า พิจารณาแล้วว่าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ช้ารุดเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน หากใช้ในราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจ้าปี 2559 เห็นควรจ้าหน่าย และก่อนที่จะด้าเนินการจ้าหน่ายต้องแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตี
ราคาขันต่้าก่อนจ้าหน่าย ดังนันเพื่อให้การจ้าหน่ายเป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง เห็นควรเชิญคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมพิจารณาราคาขันต่้าดังกล่าว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุ ประกอบด้วย
1.นายบรรจง ปั้นโต

นายช่างโยธาอาวุโส
กลุม่ งานวิศวกรรมการท่อ
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
2.นายพรเทพ เหลืองวิริยะแสง นายช่างโยธาช้านาญงาน
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 1
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
4.นายมนตรี เจริญ
นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 2
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/รท.
วันที่
สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 44 รายการ
เรียน คณะกรรมการขายทอดตลาด (นายบรรจง ปั้นโต, นายกิตติชัย สุขส้ารวล, ว่าทีร่ ้อยตรีวินัย จูมจะนะ,
นายกิตติ แสงสว่าง)
ตามหนังสือที่ กท 1005/รท.510 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้อ้านวยการส้านักการ
ระบายน้า แต่งตังท่านเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 44 รายการ
เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการร่วมจ้าหน่ายทรัพย์สิน
จ้านวน 44 รายการ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบ
ท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า (ตึกเก่า)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด้าเนินการต่อไป

คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประกอบด้วย
1.นายบรรจง ปั้นโต
2.นายกิตติชัย สุขส้ารวจ
3.ว่าที่ร้อยตรีวินัย จูมจะนะ
4.นายกิตติ แสงสว่าง

นายช่างโยธาอาวุโส
กลุ่มงานวิศวกรรมการท่อ
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
นายช่างโยธาช้านาญงาน
กลุ่มงานวิศวกรรมการท่อ
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
นายช่างโยธาช้านาญงาน
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 2
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค้าสั่งกองระบบท่อระบายน้า
ที่ 10/2560
เรื่อง แต่งตังคณะท้างานควบคุมรักษายานพาหนะที่รอการจ้าหน่าย
..............................................................
ตามหนังสือส้านักการคลังที่ กท 1307/1535 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผู้อ้านวยการกอง
ระบบท่อระบายน้า เห็นควรแต่งตังข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเป็นคณะท้างานควบคุมรักษายานพาหนะที่
รอการจ้าหน่าย ประกอบด้วย
1. นายบรรจง ปั้นโต นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
ประธานคณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
2. นายปัญญา รอดสวัสดิ์ นายช่างโยธาช้านาญงาน กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
3. นายศุภกิจ ณ ชาตรี นายช่างส้ารวจช้านาญงาน กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
4. นายมนตรี เจริญ
นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อฯ 2 คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
5. นายจิรพล เชี่ยวชาญกุล นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อฯ 1 คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
6. นายมงคล ปั้นโต
พนักงานขับรถยนต์ ส 1 กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
7. นายสุรัตน์ พูลสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 1 กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อฯ 2
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
8. นายประเสริฐ หวังแย้ม พนักงานขับรถยนต์ ส 1 กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
9. นายบุญเชิด ชื่นศิริ
พนักงานขับรถยนต์ ส 1 กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
คณะท้างาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
โดยให้คณะท้างานดังกล่าวมีหน้าที่ควบคุมรักษายานพาหนะที่รอการจ้าหน่ายเพื่อควบคุมดูแล
รักษายานพาหนะเสื่อมสภาพและส่วนประกอบต่างๆ ให้คงมีอยู่ครบถ้วน ถูกต้องตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน เช่น
ยาง กระจกมองข้าง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ในระหว่างช่วงเวลารอการจ้าหน่ายตามสภาพที่เป็นอยู่จริง โดยให้
ท้าหน้าทีน่ ับตังแต่วันที่หน่วยงานได้รับหนังสือแจ้งกองโรงงานช่างกลกล่าวว่าสมควรยุบสภาพยานพาหนะ
ดังกล่าวจนถึงวันที่หน่วยงานท้าการส่งมอบยานพาหนะให้แก่ผู้ซือหรือผู้รับโอน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ท้าแล้ว

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๒๒๔6 0272 หรือโทรสาร 2277)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตังคณะท้างานควบคุมรักษายานพาหนะที่รอการจ้าหน่าย และอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพและตีราคาขันต่้าทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตามที่ได้ส้ารวจตรวจสอบ พร้อมจัดท้ารายงานพัสดุประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินพบว่าทรัพย์สินของกองระบบท่อระบายน้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มีสภาพช้ารุดใช้การไม่ได้ จ้านวน 44 รายการ ซึ่งในการด้าเนินการยุบสภาพทรัพย์สินดังกล่าวจ้าต้องแต่งตัง
คณะท้างานควบคุมรักษายานพาหนะที่รอการจ้าหน่ายเพื่อท้าหน้าที่ควบคุมดูแลและรักษายานพาหนะที่เสื่อม
สภาพและส่วนประกอบต่างๆ ให้คงมีอยู่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียนทรัพย์สิน เช่นยาง, กระจกมองข้าง,
แอร์ฯลฯ ในระหว่างช่วงเวลารอการจ้าหน่ายตามสภาพที่เป็นอยู่จริง โดยท้าหน้าที่นับตังแต่วันที่หน่วยงานได้
รับหนังสือแจ้งจากกองโรงงานช่างกลว่าสมควรยุบสภาพยานพาหนะดังกล่าวจนถึงวันที่หน่วยงานท้าการส่งมอบ
ยานพาหนะให้แก่ผู้ซือโดยมีรายละเอียดตามหนังสือส้านักการคลัง ที่ กท 1307/1535 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2557 พร้อมด้าเนินการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและตีราคาขันต่้าทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44
รายการ ซึ่งอ้านาจการอนุมัติเป็นของ ผอ.กรท. ตามหนังสือส้านักการคลังที่ กท 1037/4423 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้าเรียน ผอ.กรท. ลงนามหนังสือแต่งตังคณะท้างานควบคุมรักษา
ยานพาหนะที่รอการจ้าหน่าย และลงนามหนังสือแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและตีราคาขันต่้า
ทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี

เรียน ผอ.กรท.
เพื่อโปรดลงนามหนังสือแต่งตังคณะท้างานควบคุมรักษายานพาหนะที่รอการจ้าหน่ายและลงนาม
หนังสือแต่งตังคณะกรรมการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ตามที่แนบ

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๒๒๔6 0272 หรือโทรสาร 2277)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการส้ารวจตรวจสอบพร้อมจัดท้ารายงานพัสดุประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า
ตามทีผ่ ู้อ้านวยการส้านักการระบายน้าได้แต่งตังเจ้าหน้าที่ส้ารวจตรวจสอบพร้อมจัดท้า
รายงานพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2560 ตามค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่ 326/2559 ลงวันที่ 26
กันยายน 2559 นัน
บัดนี ได้ด้าเนินการส้ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2559 แล้ว ปรากฏว่า
- การรับ จ่ายวัสดุ งวดตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ถูกต้อง
- พัสดุคงเหลือ (ยกเว้นวัสดุ) ตังแต่เริ่มได้มาจนถึง 30 กันยายน 2559 มีตัวอยู่ตรง
ตามทะเบียน
- พัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ
พร้อมนีได้จัดส่งรายงานตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.........................................................
(นางถนอม วิกรัยทวีพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวพัชริญย์ อินทองปาน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
ผอ.กรท.เซ็น
ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวเสาวนีย์ ถาวรพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า

ทราบ
ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายน้า (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง ค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่ 326/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง
แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของส้านักการระบายน้าให้อยู่
ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะคงมีอยู่ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครังและ
รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือมีสภาพช้ารุด
หรือเสื่อมคุณภาพ ให้รีบรายงานปลัดกรุงเทพมหานครโดยด่วน เพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ.2538 ข้อ 11 ก้าหนดว่า
“ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามข้อ 10 มีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานให้คงอยู่
ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าคงมีอยู่ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่ อย่างน้อยปีละครัง แล้ว
รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ”
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักการระบายน้า ได้ด้าเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559แล้ว มีทรัพย์สินครบถ้วนตามทะเบียนและมีครุภัณฑ์ช้ารุดและเสื่อมสภาพ
จ้านวน 44 รายการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมิได้เกิดจากการกระท้าผิดของผู้ใด หากใช้ในราชการต่อไป
จะสินเปลืองค่าใช่จ่ายมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี 2559 ส้าหรับครุภัณฑ์
จ้านวน 44 รายการ เห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อไป รายละเอียด
ตามรายงานที่แนบ
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ส้านักการระบายน้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการ
ตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักการระบายน้าที่แนบ
อ้านาจการรับทราบเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ข้อ 11

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายน้า (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทรสาร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า
ต้นเรื่อง ตามค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่ 326/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรือ่ ง
แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของส้านักการระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะคงมีอยู่ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครังและ
รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือมีสภาพช้ารุด
หรือเสื่อมคุณภาพ ให้รีบรายงานปลัดกรุงเทพมหานครโดยด่วน เพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ.2538 ข้อ 11 ก้าหนดว่า
“ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามข้อ 10 มีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานให้คงอยู่
ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าคงมีอยู่ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่ อย่างน้อยปีละครัง แล้ว
รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ”
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักงานเลขานุการ ส้านักการ
ระบายน้า ได้ด้าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 แล้ว มีทรัพย์สินครบถ้วนตามทะเบียนและมี
ครุภัณฑ์ช้ารุดและเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมิได้เกิดจากการกระท้าผิด
ของผู้ใด หากใช้ในราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช่จ่ายมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
ประจ้าปี 2559 ส้าหรับครุภัณฑ์ จ้านวน 44 รายการ เห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร ต่อไป รายละเอียดตามรายงานที่แนบ
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ส้านักการระบายน้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการ
ตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักงานเลขานุการส้านัก
การระบายน้าที่แนบ
อ้านาจการรับทราบเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ข้อ 11
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามหนังสือเรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร และหนังสือเรียน ผู้อ้านวยการ
ส้านักการคลัง ที่ได้แนบมาพร้อมนี

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายนา้ (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/ รท.339
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่าน ผอ.กรท, ผอ.สนน.)
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักการ
ระบายน้า เพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะคงมี
อยู่ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครัง แล้วรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหาย หรือมีสภาพช้ารุดหรือเสื่อมคุณภาพให้รีบรายงานปลัด
กรุงเทพมหานครโดยด่วน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ตามค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่ 325/2559 ลงวันที่
26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน นัน
บัดนี คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
ได้ด้าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 แล้ว มีทรัพย์สินครบถ้วนตามทะเบียนและมีครุภัณฑ์ช้ารุด
เสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ ซึ่งช้ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติมิได้เกิดจากการกระท้าผิดของผู้
ใดหากใช้ในราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี
2559 ครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพดังกล่าวประกอบด้วยรถยนต์บรรทุก,รถจักรยานยนต์ จ้านวน 12 คัน เครื่อง
สูบน้าแบบสวมหางและครุภัณฑ์อื่น ๆ จ้านวน 32 รายการ เห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมนีได้แนบรายการครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)........................................................
(นางจารุวรรณ เอี่ยมใหญ่)
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 2 กองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า
(ลงชื่อ)........................................................
(นายสุนทร โนมายา)
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้า 1 กองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า

ทราบ

(ลงชื่อ)........................................................
(นายศุภกิจ ณ ชาตรี)
นายช่างส้ารวจช้านาญงาน
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
มิถุนายน 2560
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง
ตามหนังสือส้านักการคลัง ที่ กท 1307/1198 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ขอให้ตรวจสอบ
และยืนยันจ้านวนรายละเอียดครุภัณฑ์ช้ารุดที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินให้
ถูกต้องตรงกับรายการครุภัณฑ์ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ปีงบประมาณ 2559 นัน
คณะกรรมการได้ตรวจสอบและยืนยันจ้านวนและรายละเอียดครุภัณฑ์ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
ปีงบประมาณ 2559 ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่

เรื่อง

เพื่อโปรดลงนามรายงานการตรวจสภาพและตีราคาขันต่้าพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ

เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
เพื่อโปรดลงนามถึง ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า เพื่อรายงานการตรวจสภาพและตีราคา
ขันต่้าพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพเกิดจากอายุการใช้งานที่นานปี จ้านวน 44 รายการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว ราคาขันต่้าเป็นจ้านวนเงิน 797,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามที่ได้แนบ
มาพร้อมนี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายน้า (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักการ
ระบายน้าเพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะคงมีอยู่
ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครัง แล้วรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือมีสภาพช้ารุดหรือเสื่อมคุณภาพให้รีบรายงานปลัดกรุงเทพ
มหานครโดยด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ตามค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่326/2559 ลงวันที่26กันยายน
2559 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน นัน
บัดนี คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
ได้ด้าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 แล้ว มีทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพดีครบถ้วนตามทะเบียน
ทรัพย์สินและมีครุภัณฑ์ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ สาเหตุจากการใช้งานมิได้เกิดจากการกระท้าผิดของผู้ใด
หากใช้ในราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี
2559 ครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพดังกล่าวประกอบด้วย
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเกสเต๊ดเนอร์
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อPowell
3. เครื่องเจียรขัดและตัดโลหะชนิดมือถือยี่ห้อมากีต้า
4. สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ ยี่ห้อมากีต้า
5. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
6. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
7. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า
8. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อฮีโน่
9. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
10. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
11. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
12. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
13. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
14. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
15. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
16. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
17. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
18. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
19. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้
20. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อFIGER

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน

/-2-221. รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
จ้านวน 1 คัน
22. รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ
จ้านวน 1 คัน
23. รถยก ยี่ห้อนิสสัน
จ้านวน 1 คัน
24. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซุกิ
จ้านวน 1 คัน
25. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อFUGI
จ้านวน 1 เครื่อง
26. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อFug
จ้านวน 1 เครื่อง
27. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP
จ้านวน 1 เครื่อง
28. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อACER
จ้านวน 1 เครื่อง
29. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จ้านวน 1 เครื่อง
30. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
31. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
32. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
33. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
34. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อJRD
จ้านวน 1 เครื่อง
35. รถขยะแบบแยกถังคอนเทนเนอร์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ
จ้านวน 1 เครื่อง
36. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
37. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
38. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
39. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
40. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
41. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
42. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
43. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
44. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
รวมจ้านวน 44 รายการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมนีได้แนบรายการครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ
มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามหนังสือบันทึกน้าเรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร และหนังสือรายงาน
คณะกรรมการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้แนบมาพร้อมนี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายนา้ (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของส้านักการ
ระบายน้าเพื่อควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะคงมีอยู่
ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครัง แล้วรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือมีสภาพช้ารุดหรือเสื่อมคุณภาพให้รีบรายงานปลัดกรุงเทพ
มหานครโดยด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ตามค้าสั่งส้านักการระบายน้าที่326/2559 ลงวันที่26กันยายน
2559 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน นัน
บัดนี คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า
ได้ด้าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 แล้ว มีทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพดีครบถ้วนตามทะเบียน
ทรัพย์สินและมีครุภัณฑ์ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ สาเหตุจากการใช้งานมิได้เกิดจากการกระท้าผิดของผู้ใด
หากใช้ในราชการต่อไปจะสินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี
2559 ครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพดังกล่าวประกอบด้วย
45. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเกสเต๊ดเนอร์
46. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อPowell
47. เครื่องเจียรขัดและตัดโลหะชนิดมือถือยี่ห้อมากีต้า
48. สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ ยี่ห้อมากีต้า
49. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
50. กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/l 580
51. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า
52. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อฮีโน่
53. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
54. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
55. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
56. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
57. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
58. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
59. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
60. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
61. เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE ยี่ห้อ Fiygt
62. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
63. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้
64. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อFIGER

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
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เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน

/-2-265. รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
จ้านวน 1 คัน
66. รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ
จ้านวน 1 คัน
67. รถยก ยี่ห้อนิสสัน
จ้านวน 1 คัน
68. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซุกิ
จ้านวน 1 คัน
69. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อFUGI
จ้านวน 1 เครื่อง
70. เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อFug
จ้านวน 1 เครื่อง
71. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP
จ้านวน 1 เครื่อง
72. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อACER
จ้านวน 1 เครื่อง
73. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จ้านวน 1 เครื่อง
74. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
75. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
76. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
77. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
78. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อJRD
จ้านวน 1 เครื่อง
79. รถขยะแบบแยกถังคอนเทนเนอร์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ
จ้านวน 1 เครื่อง
80. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
81. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
82. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
83. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
84. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
85. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
86. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
87. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
88. เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
จ้านวน 1 เครื่อง
รวมจ้านวน 44 รายการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้าหน่ายเพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมนีได้แนบรายการครุภัณฑ์ช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ
มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท้าแล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายนา้ (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้าปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้ส้านักการระบายน้า โดยกองระบบท่อระบายน้า จ้าหน่ายพัสดุ
ช้ารุด จ้านวน 44 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งคณะกรรมฯ ได้ตีราคาขันต่้าเป็นเงิน..........................บาท
(.........................................................................) รายละเอียดตามหนังสือกองระบบท่อระบายน้า ที่ กท 1005/
รท................ลงวันที.่ ............สิงหาคม 2560 นัน
ส้านักการระบายน้า ได้ด้าเนินการจ้าหน่ายพัสดุดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
ปรากฏว่านาย........................................................เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงิน.....................................บาท
(.................................................................) ซึ่งส้านักการระบายน้า ได้น้าส่งเป็นเงินรายได้กรุงเทพมหานคร ตาม
ส้าเนาใบเสร็จรับเงินเล่มที่................/..................เลขที่ใบเสร็จ...................../60 ลงวันที่...........กันยายน 2560
และส้าเนาใบน้าส่งเงินเลขที่ ............../60 ลงวันที่...............กันยายน 2560 พร้อมทังได้ส่งมอบพัสดุให้ผู้ซือและ
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และด้าเนินการโอนทะเบียนรถที่จ้าหน่าย ดังกล่าวให้กับผู้ซือต่อไป

ผอ.สนน.เซ็น

ใบเล็ก
ท้าแล้ว

ประทับตรา 6 ขา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่รับเงินหรือเช็คในการวางหลักประกันการขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด
จ้านวน 44 รายการ
เรียน เลขานุการส้านักการระบายน้า
ด้วยกองระบบท่อระบายน้า มีการจ้าหน่ายทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ในวันที่
11 กันยายน 2560 โดยก้าหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ตังแต่เวลา 09.00น.ถึง 10.00น.และเริ่มด้าเนินการ
ขายทอดตลาดตังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการ
ระบายน้า ตามประกาศขายทอดตลาดที่แนบ
เนื่องจากการขายทอดตลาดของกองระบบท่อระบายน้าในครังนี คณะกรรมการตรวจสภาพ
และตีราคาขันต่้า ได้ร่วมกันตีราคาขันต่้าพัสดุดังกล่าว เป็นเงิน 797,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ซึ่งต้องมีการวางหลักประกันร้อยละ 20 ของราคาขันต่้าทุกรายการ ซึ่งครังนีจะต้องวางหลักประกัน
การเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คในวงเงิน 159,400.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และผู้ที่
ประมูลได้จะต้องช้าระราคาทังหมด หรือวางมัดจ้าเป็นเงินสดหรือเช็คไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาพัสดุแต่
ต้องไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท เมื่อการสู้ราคาสินสุดลง และให้คืนหลักประกันการเข้าสู้ราคาแก่ผู้สู้ราคา
ที่ไม่ได้หลังการขายทอดตลาดเสร็จสินทันที ส้าหรับผู้เข้าสู้ราคาได้หรือผู้ซือให้คืนหลักประกันเมื่อท้าสัญญาหรือ
ข้อตกลงเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว ตามค้าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3996/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดพัสดุ ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 4.7
กองระบบท่อระบายน้า จึงขอความอนุเคราะห์กลุ่มงานการคลัง ส้านักงานเลขานุการ
จัดเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อรับเงินสดหรือเช็คและออกใบเสร็จรับเงินในการวางหลักประกันการเข้าสู้ราคา การรับ
ช้าระเงินสดหรือเช็คของผู้ที่ประมูลได้ และคืนหลักประกันให้กับผู้ที่เข้าสู้ราคา ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป
ผอ.กรท.เซ็น

ทา 3 ขา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง เพื่อโปรดลงนามหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่รับเงินหรือเช็ค
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ด้วยกองระบบท่อระบายน้า มีการจ้าหน่ายทรัพย์สินช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ในวันที่
11 กันยายน 2560 โดยก้าหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ตังแต่เวลา 09.00น ถึง 10.00น. และเริ่มด้าเนินการ
ขายทอดตลาดตังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการ
ระบายน้า ตามประกาศขายทอดตลาดที่แนบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง รายงานการจ้าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า
ตามหนังสือที่กองระบบท่อระบายน้าที่ กท 1005/รท..............ลงวันที่...............สิงหาคม 2560
ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า ได้อนุมัติให้จ้าหน่ายพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ของกองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า โดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร นัน
กองระบบท่อระบายน้า ได้ด้าเนินการจ้าหน่ายพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ เมื่อวันที่.............
กันยายน 2560 ปรากฏว่านาย...............................................เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงิน...........................บาท
(..............................................................) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาขันต่้าที่คณะกรรมการตีราคาขันต่้าก้าหนดไว้
(ราคาขันต่้า................................บาท) เห็นควรจ้าหน่ายพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการกับนาย.............................
...........................โดยผู้ซือได้ช้าระเงินและน้าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................../.......................เลขที่..................../60 ลงวันที่............กันยายน 2560 พร้อมได้
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี จ้านวน 44 รายการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่............กันยายน 2560
กองระบบท่อระบายน้า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 155 ก้าหนดว่า “เมื่อได้ด้าเนินการตามข้อ 151 หรือ
ข้อ154 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส้านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนัน พร้อมกับแจ้งให้ส้านักการคลังทราบเพื่อจ้าหน่ายพัสดุ
ออกจากบัญชี
ส้าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก้าหนดด้วย
เห็นควรแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส้านักการคลัง ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม
ผอ.กรท.เซ็น

ที่ กท 1005/

ส้านักการระบายน้า
123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400
ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส้าเนาหนังสือส้านักการระบายน้า ที่ กท 1005/รท..........ลงวันที่............สิงหาคม 2560
2. ส้าเนาใบเสร็จรับเงินเลขที่............./60 และส้าเนาใบน้าส่งเงิน เลขที่.............../60
ลงวันที่............กันยายน 2560
1. เอกสารการจ้าหน่ายทรัพย์สิน จ้านวน.............แผ่น
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยส้านักการระบายน้า ได้รับอนุมัติให้จ้าหน่ายพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ
จ้านวน 44 รายการ โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ส้านักการระบายน้า ได้ด้าเนินการจ้าหน่ายพัสดุดังกล่าวโดยวิธีทอดตลาด เมื่อวันที่..............
กันยายน 2560 ซึ่งนาย................................................เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงิน................................บาท
(.........................................................) และได้น้าเงินส่งเป็นเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พร้อมทังได้ลงจ่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ผอ.กรท.เซ็น

กองระบบท่อระบายน้า
โทร.0 2246 0272
โทรสาร 0 2246 0272

ปั้ม 6 ขา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน เลขานุการส้านักการระบายน้า
กองระบบท่อระบายน้า มีความประสงค์จะด้าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จ้านวน 44 รายการ
รายละเอียดปรากฏในประกาศขายทอดตลาดที่แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ทราบทั่วกัน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายนา้ (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักทุกส้านัก, ผู้อ้านวยการเขตทุกส้านักงานเขต
ส้านักการระบายน้า กองระบบท่อระบายน้า มีความประสงค์จะด้าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
จ้านวน 44 รายการ รายละเอียดปรากฏในประกาศขายทอดตลาดที่แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ทราบทั่วกัน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง เสนอลงนาม
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เพื่อโปรดลงนามหนังสือรายการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 44 รายการ ดังนี
1. ลงนามประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 44 รายการ
2. หนังสือแจ้งกองประชาสัมพันธ์
3. หนังสือแจ้งเลขานุการส้านักการระบายน้า แจ้งปิดประกาศ
4. ผู้อ้านวยการเขต
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายน้า ( กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการกองประชาสัมพันธ์
ส้านักการระบายน้า กองระบบท่อระบายน้า มีความประสงค์จะด้าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
จ้านวน 44 รายการ รายละเอียดปรากฏในประกาศขายทอดตลาดที่แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ทราบทั่วกัน

รายการขายทอดตลาดพัสดุชารุด
จานวน 44 รายการ
กองระบบท่อระบายนา สานักการระบายนา
รายการที่ 1 เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเกสต็ดเนอร์
2548– 11100000 – 04031003 - 00001
รายการที่ 2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Powell /MHD-03
2548– 11100000 – 13010101 – 00006
รายการที่ 3 เครื่องเจียรขัดและตัดโลหะชนิดมือถือยี่ห้อมากี่ต้า
2555– 11100600 – 09034401 – 00002
รายการที่ 4 สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ ยี่ห้อมากี่ต้า/MODEL
2555 - 11100600 – 09380202 – 00001
รายการที่ 5 กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/L 580
2555 – 11100600 – 09010100 – 00004
รายการที่ 6 กบไฟฟ้า ยี่ห้อRyobi/L 580
2555 – 11100600 – 09010100 – 00005
รายการที่ 7 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า/VR-1580RS
2549 – 11100600 – 05010600 – 000014
รายการที่ 8 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อฮีโน่
2551 – 11100600 – 05012112 – 00016
รายการที่ 9 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00001
รายการที่ 10 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00002
รายการที่ 11 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00003
รายการที่ 12 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00004
รายการที่ 13 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00005
รายการที่ 14 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00006
รายการที่ 15 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00007
รายการที่ 16 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00008
รายการที่ 17 เครื่องสูบน้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP ยี่ห้อ Fiygt
2555 – 11100600 – 08020205 – 00009
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-2รายการที่ 18 เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
2539 – 11100000 – 04031304 – 00003
รายการที่ 19 เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ /FT 4422
2542– 11100000 – 04031003 – 00001
รายการที่ 20 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อไทเกอร์
2549 – 11100700 – 05010600 – 00013
รายการที่ 21 รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB/3 CX 2 WD
2549 – 11100700 – 05011103 – 00001
รายการที่ 22 รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ
2549 – 11100700 – 05012108 – 00004
รายการที่ 23 รถยก ยี่ห้อนิสสัน/ PKB 21 INHRR
2549 – 11100700 – 05012109 – 00002
รายการที่ 24 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซุกิ/รีโว
2551 – 11100700 – 05010600 – 00006
รายการที่ 25 เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อFUGI XEROX/วีราเช่ 340
2559 – 11100700 – 04031003 – 00001
รายการที่ 26 เครื่องปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวนยี่ห้อ Fugi
2559 – 11100700 – 04031304 – 00001
รายการที่ 27 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP 8091
2559 – 11100700 – 13010101 – 00001
รายการที่ 28 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER
2559 – 11100700 – 13010101 – 00002
รายการที่ 29 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบีลแค็บ
2560 – 11100000 – 05012105 – 00001
รายการที่ 30 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00009
รายการที่ 31 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00003
รายการที่ 32 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูต้า
2550 – 11100500 – 05010600 – 00004
รายการที่ 33 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อการูต้า
2550 – 11100500 – 05010600 – 00002
รายการที่ 34 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อJRD
2550 – 11100500 – 05010600 – 00020
รายการที่ 35 รถขยะแบบแยกถังคอนเทนเนอร์ ยี่ห้อมิตรซูบิชิ
2549 – 11100600 – 05011005 – 00002
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-3รายการที่ 36 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00009
รายการที่ 37 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00010
รายการที่ 38 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00011
รายการที่ 39 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00017
รายการที่ 40 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00018
รายการที่ 41 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00019
รายการที่ 42 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00020
รายการที่ 43 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00021
รายการที่ 44 เครื่องสูบน้าแบบสวมหาง ยี่ห้อฮอนด้า
2549 – 11100500 – 08020204 – 00022

ประมูล
ลงทะเบียน
เริ่มประมูล

วันที่ 11 ดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
11.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
................................................................
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า มีความประสงค์จะขาย
ทอดตลาดพัสดุช้ารุด เสื่อมสภาพหรือไม่จ้าเป็นต้องใช้ในราชการ จ้านวน 44 รายการ ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด
ทุกชนิดเป็นราคารวมสูงสุดจะแยกเสนอราคาเพื่อซือเพียงรายการใดรายการหนึ่งมิได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย
โดยมีเงื่อนไง ดังนี
1. ผู้มีประสงค์เข้าสู้ราคาหรือผู้ซือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศขายทอดตลาด
และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ
2. ผู้รับมอบอ้านาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอ้านาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้
ราคามิฉะนันจะถือว่าเป็นการเข้าสู้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้ราคา
เป็นนิติบุคคล ต้องส่งส้าเนาหนังสือรับรองของส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
วันออกให้และหลักฐานการมอบอ้านาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ้านาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะ
ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดและต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขายทอดตลาด
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขันต่้ารวมกันครังหนึ่ง ตังแต่ 50,000.- บาท ขึนไป
ผู้ลงชื่อเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร
โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการในอัตราร้อยละ 20 ของราคาขันต่้า
พัสดุรวมกัน เป็นจ้านวนเงิน 159,400.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในขณะลงทะเบียนเป็น
ผู้เข้าสู้ราคา มิฉะนันจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา
4. เมื่อผู้สู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาด นับถึงสามและ
เคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซือรายนัน
5. ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึนไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่น
นันจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนันออกจากการขายทอดตลาด
6. ผู้สู้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้ และสละสิทธิ ในการถอนค้าสู้ราคาไม่ได้
7. ผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซือจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทังนีคณะกรรมการขายทอดตลาดสงวน
สิทธิที่จะขอถอนพัสดุนันออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอ
นันยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด
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-28. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซือช้าระราคา ดังนี
8.1 กรณีที่วงเงินซือรวมกันไม่เกิน 100,000.-บาท ผู้ซือต้องช้าระราคาทังหมดเป็นเงินสด
เมื่อการสู้ราคาสินสุด
8.2 กรณีที่วงเงินซือรวมกันเกินกว่า 100,000.-บาท ผู้ซือจะช้าระราคาทังหมดหรือวาง
มัดจ้าเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือ
ก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาพัสดุก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
100,000.-บาท เมื่อการสู้ราคาสินสุดลงและต้องช้าระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันท้าการ นับแต่วันซือ
ทังนี ผู้ซือต้องช้าระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ช้าระราคาพัสดุภายใน
เวลาที่ก้าหนด
ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานคร ริบหลักประกันการเข้าสู้ราคา และเงินมัดจ้าตามแต่กรณีและ
ด้าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ต่อไป
9. ในกรณีที่ผู้สู้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซือ หรือผู้ซือละเลยไม่ช้าระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลา
ที่ก้าหนด กรุงเทพมหานครจะน้าพัสดุนันออกประกาศขายทอดตลาดซ้าอีกครังหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจ้านวนสุทธิไม่
คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครังเดิมผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซือเดิมคนนัน ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย
10. ก้าหนดวันรือถอนและหรือย้ายพัสดุ
ผู้ซือต้องรือถอนและหรือขนย้ายพัสดุออกไปภายใน 5 วันท้าการ นับแต่วันช้าระราคา
ครบถ้วน หากผู้ซือไม่ด้าเนินการรือถอน และหรือขนย้ายพัสดุไปภายในเวลาที่ก้าหนด ต้องช้าระค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า วันละ 500.-บาท
11. ผู้ซือต้องเป็นผู้ช้าระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะพึงมี
12. ผู้ที่สู้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู้ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขาย
ทอดตลาดเสร็จสินทันที ส้าหรับผู้ที่สู้ราคาได้ หรือผู้ซือให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ท้าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว
13. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครังนี ติดต่อขอดูพัสดุและขอรับเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ
ได้ที่ ชัน 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
เพื่อตรวจสอบพัสดุที่จะขายทอดตลาดนัน และประสงค์เข้าร่วมในการขายทอดตลาดกรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ
ที่จะถือว่าได้ตรวจสอบแล้วได้ทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและความช้ารุดบกพร่องต่างๆ อยู่ก่อนแล้วไม่สามารถ
เรียกร้องใด ๆ ในภายหลังได้ทุกกรณี ตังแต่วันที่..............................................ถึงวันที่............................................
ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

/-3-

-314. ก้าหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่......................................... ตังแต่เวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 10.00 น. (ต้องเสร็จสินก่อนเวลาเริ่มต้นก้าหนดการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) และเริ่ม
ด้าเนินการขายทอดตลาด ตังแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ชัน2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่...................................................
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส้านักการระบายน้า (กองระบบท่อระบายน้า โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272 )
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ขอเพิ่มเติมและแก้ไขรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ผู้อ้านวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ด้วยส้านักการคลัง (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) ได้มีหนังสือที่ กท 1307/2174 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559 ได้ประสานงานให้จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติม ดังนี
1. รายงานของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินพร้อมระบุสาเหตุความช้ารุด
2. ตรวจสอบและยืนยันสถานะทรัพย์สินที่ระบุในทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชี
ทรัพย์สิน (MIS) รหัส AST 01 ให้ตรงกับความเป็นจริง
3. รูปถ่ายแต่ละรายการ
4. บัญชีสรุปทรัพย์สินช้ารุดเสื่อมสภาพ
ส้านักการระบายน้า ได้ด้าเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/ รท.
วันที่
เรื่อง ขอเพิ่มเติมและแก้ไขรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
พร้อมนี ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้จัดท้าเอกสารรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ้าปี 2559
เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามตามที่แนบมาพร้อมนี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/ รท.
วันที่
เรื่อง ขอส่งเงินค่าจ้าหน่ายพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
ตามที่กองระบบท่อระบายน้า ได้ด้าเนินการจ้าหน่ายพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ
จ้าหน่ายขายโดยวิธีทอดตลาด เมื่อวันที่.................................................โดย นาย.....................................................
ผู้ถือบัตรประจ้าตัวประชาชนที่.....................................................อยู่บ้านเลขที่.........................................................
.......................................................วันออกบัตร.........................................บัตรหมดอายุ...........................................
เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงิน..................................บาท (......................................................................................)
ผู้ซือได้ช้าระเงินสดและได้ส่งเงินมาพร้อมแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเงินค่าจ้าหน่ายพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ เป็นเงิน
............................บาท (....................................................................) จากผู้ซือพร้อมส่งเงินและให้กลุ่มงานการคลั ง
ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ตึกระบายน้าเก่า

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/ รท.
วันที่
เรื่อง รายงานผลการขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า
ตามหนังสือกองระบบท่อระบายน้า ที่ กท 1005/ รท 347 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติจ้าหน่ายพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ และอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการ
ขายทอดตลาด นัน
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ตามประกาศ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุช้ารุด ลงวันที่.........สิงหาคม 2560 ก้าหนดการลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 1
กันยายน 2560 ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. มีผสู้ นใจเข้าร่วมลงทะเบียน จ้านวน..............ราย
และเริ่มด้าเนินการขายทอดตลาดตังแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรากฎว่า
นาย..................................................เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นเงิน...................บาท (.......................................
..........................................) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าขันต่้าที่คณะกรรมการตรวจสภาพ และตีราคาขันต่้าก้าหนดไว้
(ราคาขันต่้า.............................บาท)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(นายบรรจง ปั้นโต)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีวินัย จูมจะนะ))

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นายกิตติ แสงสว่าง)

ผอ.กรท.เซ็น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองระบบท่อระบายน้า (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/
วันที่
เรื่อง ขอส่งเงินเป็นรายได้จากขายทอดตลาดพัสดุข้ารุด จ้านวน 44 รายการ
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
กองระบบท่อระบายน้า ได้ด้าเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาด
พัสดุช้ารุด จ้านวน 44 รายการ ซึ่งท้าการประมูลในวันที่ 1 กันยายน 2560 เริ่มสู้ราคาตังแต่เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป นัน
ปรากฏว่านาย............................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ต้าบล.............
อ้าเภอ......................จังหวัด........................... ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน..................................บาท
สูงกว่าราคาขันต่้า (ราคาขันต่้า............................-บาท) กองระบบท่อระบายน้า ขอส่งเงินดังกล่าว ให้กับกลุ่มงาน
การคลัง เพื่อน้าเงินส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประมูลได้ดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หัวหน้าฝ่ายเซ็นต์

ท้า2 ชุด 3 ขา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๒ ๒๔60272 หรือโทร 2277 โทรสาร 02 2460272)
ที่ กท 1005/รท.
วันที่
มิถุนายน 2560
เรื่อง รายงานการจ้าหน่ายพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ
เรียน ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ตามหนังสือที่ กท 1005/รท 347 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ้าหน่ายพัสดุ
พัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ และผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้า ได้อนุมัติให้จ้าหน่ายพัสดุช้ารุด
เสื่อมสภาพ จ้านวน 44 รายการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2560 นัน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ด้าเนินการจ้าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่......กันยายน 2560
ซึ่งมีผปู้ ระมูลให้ราคาสูงสุดคือ นาย.............................................เป็นเงิน...................บาท
(........................................................) ตามรายละเอียดที่ได้จัดท้าเป็นตารางที่แนบเพื่อใช้ประกอบการตัดจ่ายออก
จากทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นการด์) และขอแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินรีบตัดจ่ายออกจากทะเบียนจ้าหน่าย
เพื่อจักได้ท้ารายงานจ้าหน่ายทรัพย์สินส่งส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
อนึ่ง รายการที่เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขอให้ลบตราสัญญาลักษณ์ของ กทม.ออกก่อนส่ง
มอบให้ผู้ที่ประมูลได้ พร้อมให้น้าแผ่นป้ายทะเบียนรถและเอกสารหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ฝ่ายบริหารงานทัวไป
เพื่อประกอบการจะทะเบียนจ้าหน่ายตามขันตอนภายในวันที่............กันยายน 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อจักได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการต่อไป
หัวหน้าฝ่ายเซ็น

ทราบ

