ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารประกอบ (บานพักครู)
---------------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผูรบั มอบอํานาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทําการขายทอดตลาดอาคารประกอบ (บานพักครู) จํานวน 3 หลัง
ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1. โรงเรียนวัดไผวง อําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 1 หลัง
2. โรงเรียนวัดตนทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 2 หลัง
ตามรายการรายละเอียดการรื้อถอนอาคาร/ สิง่ ปลูกสรางแนบทายประกาศนี้ โดยกําหนดดูสถานที่และ
สภาพอาคารทีจ่ ะทําการรือ้ ถอนไดที่โรงเรียนทีจ่ ะทําการรื้อถอน ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และกําหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20
มิถุนายน 2560 กําหนดใหลงชื่อเขาสูร าคาพรอมวางหลักประกัน ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น.
และดําเนินการขายทอดตลาดในเวลา 09.40 น. เปนตนไป ณ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
ผูสนใจติดตอขอรับรายละเอียดตาง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคาร/สิง่ ปลูกสราง
(บานพักครู) ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท 035 - 611204
เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้
1. ผูเขาสูราคาไมเปนขาราชการหรือลูกจาง หรือตัวแทนของขาราชการและลูกจางสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูเขาสูราคาตองวางหลักประกันเพื่อสูร าคา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดเปน
มูลคาไมนอยกวารอยละ 25 ของราคากลาง คือไมนอยกวา 6,125 บาท (หกพันหนึ่งรอยยีส่ ิบหาบาทถวน)
ดังนี้
2.1 เงินสด
2.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดย
เปนเช็ค ลงวันที่ที่เขาสูราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
2.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
2.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
/ 2.5 พันธบัตร........
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2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะคืนใหผู
เขาสูราคาทันที เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผูเ ขาสูร าคาไดแลว เวนแตผูเขาสู
ราคาไดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเขาสูร าคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกัน ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้
3. ผูเขาสูราคา เสนอราคาดวยวาจา
4. ผูเขาสูราคาไดจะตองจายเงินสดทันที กรณีที่ขายทอดตลาดเกินกวา 5,000 บาท
หากผูเ ขาสูร าคาไดไมสามารถชําระเงินสดได สวนที่เหลือตองชําระใหครบถวนภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่
เขาสูราคาได หากไมชําระใหครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะริบหลักประกันที่วางไว แลวจะขายทอดตลาดใหมตอ ไป หากไดราคา
เปนจํานวนเงินสุทธิไมคุมราคา หรือต่ํากวาการขายทอดตลาดเดิม ผูเขาสูราคาสูงสุดเดิมตองรับผิดชอบ
ชําระราคาในสวนที่ขาดไมเทาราคาสูงสุดเดิม
5. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผูเขาสูร าคาได และราคาในการขายทอดตลาดดังกลาว
ใชวิธีเคาะไม
6. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาราคาซึ่งมีผสู ูราคาสูงสุด ต่ํากวาราคาประเมิน
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนอาคาร/สิง่ ปลูกสราง ที่ขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาดได
7. ผูเขาสูร าคายอมพนความผูกพันในราคาเมื่อผูอื่นสูร าคาสูงขึ้นไป หรือถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสรางที่ขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด
8. ผูเขาสูร าคาไดจะตองเขาดําเนินการรื้อถอนพรอมขนยายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดลงนามในสัญญา หากลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาว สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายสมปอง คงออน)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เอกสารประมูลราคาขาย เลขที่ 1 / 2560
การประมูลขายทอดตลาดอาคารประกอบ (บานพักครู) ของโรงเรียนในสังกัด
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
--------------------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะทําการขายทอดตลาดอาคาร
ประกอบ (บานพักครู) จํานวน 3 หลัง ของโรงเรียนในสังกัด อําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 2 โรงเรียน
ดังนี้
1. โรงเรียนวัดไผวง อําเภอวิเศษชัยชาญ ราคากลางเปนเงิน 1,500 บาท
2. โรงเรียนวัดตนทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ ราคากลางเปนเงิน 23,000 บาท
ราคากลางในการประมูลขาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท (สองหมื่นสีพ่ ันหารอยบาทถวน) ผูสนใจเขา
ประมูลราคาจะตองปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังตอไปนี้
1. เอกสารที่ใชในการเขารวมประมูลราคา
( 1 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
( 2 ) กรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
( 3 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคาและในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน ( 1 )
2. หลักประกันการประมูลขาย
ผูประมูลราคาตองวางหลักประกันในการเขาประมูลราคาครั้งนี้ จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 25 ของราคากลาง (ไมนอยกวา 6,125 บาท) มอบใหคณะกรรมการขายทอดตลาดและพิจารณา
ผลการประมูล พรอมแสดงบัตรประจําตัว (บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ที่ออกใหโดยองคกรของรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐ) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้

-22.1 เงินสด
2.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
โดยเปนเช็คลงวันที่ทเี่ ขาสูร าคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
2.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
2.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตาม รายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะคืนใหผูเขา
สูราคาทันที เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผูเขาสูราคาไดแลว เวนแตผูเขาสูร าคาได
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเขาสูร าคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกัน ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
3. การเสนอราคา
คณะกรรมการขายทอดตลาด และพิจารณาการประมูลขาย จะประกาศราคาเริ่มตน
ของสิ่งของทีจ่ ะขายครั้งนี้ ใหผูเขารับการประมูลราคาทราบ ผูประมูลราคาจะตองเสนอราคาครั้งแรก
ไมต่ํากวาราคาเริ่มตนของราคาสิ่งของที่ไดประกาศ หรือแถลงกอนการประมูลราคา คณะกรรมการฯ
จะกําหนดใหมีการเสนอราคาทีละราย
ผูประมูลราคาที่มิไดไปดูสถานที่และสภาพอาคารทีจ่ ะทําการรื้อถอน จะใชเปนขออาง
ใด ๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแกไขปรับปรุงราคาไมได และถาผูประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดที่ไดรับ
การพิจารณาใหเปนผูซื้อ ไมปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามขอตกลงกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ภายในกําหนด จะยึดหลักประกันการประมูลและผูประมูลไมมสี ิทธิเ์ รียกรองกรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การพิจารณาผลการประมูล
คณะกรรมการขายทอดตลาดและพิจารณาการประมูลขาย จะรับพิจารณาผูเ สนอราคา
ประมูลสูงสุดในขณะนั้นและไมมผี ปู ระมูลราคารายใดเสนอราคาสูงกวาอีก
5. การสงวนสิทธิ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง สงวนสิทธิที่จะไมขายก็ได หาก
เห็นวาผูป ระมูลราคาสูงสุดนั้นยังเสนอราคาไมเหมาะสม โดยสามารถยกเลิกการประมูลครั้งนั้นเพื่อดําเนินการ
ขายใหม โดยจะแจงใหผูประมูลราคาสูงสุดทราบ
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6. การชําระเงิน
ผูประมูลราคาสูงสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รับพิจารณา
จะตองวางหลัก ประกัน(เงินมัดจํา) จํานวน 25% ของราคาที่เสนอซื้อ หลังเสร็จสิ้นการประมูล โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะออกใบเสร็จรับเงินไวเพือ่ เปนหลักฐาน และเมื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตกลงขายใหกับผูประมูลสูงสุดรายใดแลว ผูป ระมูลราคา
จะตองชําระเงินเต็มตามจํานวนที่ประมูลราคา พรอมชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติประมวล
รัษฎากร และฉบับแกไขเกี่ยวกับเรือ่ งภาษีมูลคาเพิ่มภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผูประมูลไดเปนผูชําระ
7. การรื้อถอนอาคารเรียน
ผูเขาสูราคาไดจะตอง เขาดําเนินการรือ้ ถอนพรอมขนยายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดลงนามในสัญญา หากลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาว สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได
8. ผูสนใจจะเขาประมูลราคาขาย ติดตอขอทราบรายละเอียดไดดังนี้
8.1 ติดตอขอรับเงือ่ นไขการประมูล ณ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน
2560 ในวันและเวลาราชการ
8.2 กําหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทําการรื้อถอนที่โรงเรียนที่จะทําการประมูล
ขาย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 09.00 น. – 15.00 น.
8.3 ทําการประมูลการขายทอดตลาด วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนพรอมวางหลักประกัน
เวลา 09.40 น. เริ่มดําเนินการขายทอดตลาด
ณ หองประชุมสานฝน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
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