
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เรื่อง   การขายทอดตลาดอาคารเรียน / ส่ิงปลูกสร้าง  ของโรงเรียนในสังกัด  
---------------------------------- 

            ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะท าการขายทอดตลาดอาคารเรียน  / ส่ิงปลูกสร้าง  ของโรงเรียน 
ในสังกัด  โดยก าหนดดูสถานท่ีและสภาพอาคารท่ีจะท าการรื้อถอนได้ท่ีโรงเรียนท่ีจะท าการขายทอดตลาด 
ต้ังแต่วันท่ี  9   ธันวาคม   2562   ถึงวันท่ี   18   ธันวาคม   2562   เวลา  09.00 น.   ถึงเวลา 15.00 น.   
เฉพาะวันท าการของทางราชการ  และก าหนดขายทอดตลาดในวันท่ี  19   ธันวาคม   2562   ก าหนดให้ 
ลงช่ือเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน  ต้ังแต่เวลา   09.00 น.  ถึง   09.30 น.  และด าเนินการขาย
ทอดตลาด  ในเวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
จ านวน  2  โรงเรียน  ดังนี้ 
  1. โรงเรียนวัดบางศาลา อ าเภอไชโย  อาคารจ านวน  3  รายการ  ราคากลางเป็นเงิน 
170,000  บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี ้
      1.1  อาคารเรียน  แบบ  014     เป็นเงิน  120,000   บาท 
      1.2  บ้านพักครูแบบ  กรมสามัญ  เป็นเงิน   10,000   บาท 
      1.3  โรงอาหาร  แบบ  312    เป็นเงิน    40,000  บาท 
   2. โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง  อ าเภอป่าโมก  อาคารเรียน  แบบ ป. 1  ฉ   ราคากลาง 
เป็นเงิน   150,000  บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                       ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ   ในการขายทอดตลาดอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ   ต้ังแต่วันท่ี   9   ธันวาคม   2562   ถึงวันท่ี   18    ธันวาคม   2562   ในวันและเวลาราชการ  
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์  035  -  611204                    
                       เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี ้
             1.  ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             2.  ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  ของราคากลาง  ดังนี้  
        2.1  เงินสด 
        2.2  เช็คธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีเข้าสู้ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วัน  ท าการของทางราชการ 
        2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
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                  2.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว                                                                                                
                           2.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จะคืนให้ผู้
เข้าสู้ราคาทันที    เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินช้ีขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู้ราคาได้แล้ว    เว้นแต่ผู้เข้าสู้
ราคาได้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง   หรือเมื่อผู้เข้าสู้ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกัน   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
           3.   ผู้เข้าสู้ราคา  เสนอราคาด้วยวาจา   โดยแยกการเสนอราคาเป็นรายโรงเรียน 
           4.   ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที  กรณีท่ีขายทอดตลาดเกินกว่า 5,000   บาท   
หากผู้เข้าสู้ราคาได้ไม่สามารถช าระเงินสดได้    ส่วนท่ีเหลือต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน 3  วัน  นับต้ังแต่
วันท่ี                  เข้าสู้ราคาได้   หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   จะริบหลักประกันท่ีวางไว้  แล้วจะขายทอดตลาด
ใหม่ต่อไป   หากได้ราคาเป็นจ านวนเงินสุทธิไม่คุ้มราคา  หรือต่ ากว่าการขายทอดตลาดเดิม   ผู้เข้าสู้ราคา
สูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบช าระราคาในส่วนท่ีขาดไม่เท่าราคาสูงสุดเดิม 
  5. การตัดสินช้ีขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู้ราคาได้    และราคาในการขายทอดตลาด
ดังกล่าว           ใช้วิธีเคาะไม้ 
  6. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุด  ต่ ากว่าราคาประเมิน  
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง  ท่ีขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด
ได้ 
  7. ผู้เข้าสู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป  หรือถอนอาคาร/ส่ิง              
ปลูกสร้างท่ีขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด 
  8. ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องเข้าด าเนินการรื้อถอนพรอ้มขนย้ายวัสดุท่ีได้จากการรื้อถอน  
ให้เสร็จส้ินภายใน   30   วัน นับแต่วันท่ีได้ลงนามในสัญญา  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว  ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้  

                                ประกาศ   ณ   วันท่ี    4    เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.   2562 

                                                             
            (นายนพปฎล  บุญพงษ์) 

    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 



          
เอกสารประมูลราคาขาย   เลขท่ี   1 /  2563 

การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน / ส่ิงปลูกสร้าง  ของโรงเรียนในสังกัด   
ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ลงวันท่ี   4    ธันวาคม    พ.ศ.  2562   
     --------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   จะท าการขายทอดตลาด 
อาคารเรียน / ส่ิงปลูกสร้าง  ของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  2  โรงเรียน  ราคากลางในการประมูลขาย  
ดังนี ้
 1. โรงเรียนวัดบางศาลา  อ าเภอไชโย   อาคาร  จ านวน  3  รายการ  ราคากลางเป็นเงิน 
170,000  บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี ้
      1.1  อาคารเรียน  แบบ  014     เป็นเงิน  120,000   บาท 
      1.2  บ้านพักครูแบบ  กรมสามัญ  เป็นเงิน   10,000   บาท 
      1.3  โรงอาหาร  แบบ  312    เป็นเงิน    40,000  บาท 
    2. โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง   อ าเภอป่าโมก   อาคารเรียน  แบบ ป. 1  ฉ   ราคา
กลางเป็นเงิน   150,000  บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้สนใจเข้าประมูลราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประมูลราคา 
      ( 1 )  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด     ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การ      จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมท้ังรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัด   หรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
      ( 2 )  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล   ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
      ( 3 )  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล   ให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน ( 1 ) 
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2. หลักประกันการประมูลขาย 
      ผู้ประมูลราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าประมูลราคาครั้งนี้  จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25  ของราคากลาง   มอบให้คณะกรรมการขายทอดตลาดและพิจารณาผลการประมูล  พร้อม
แสดงบัตรประจ าตัว (บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ท่ีออกให้โดยองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ)   โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
            2.1 เงินสด 
        2.2 เช็คธนาคารส่ังจ่ายให้แก่   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีเข้าสู้ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
        2.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ                                                         

                 2.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงิน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม   รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
          2.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันนี้   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   จะคืนให้ผู้
เข้าสู้ราคาทันที  เมื่อการขายทอดตลาดตัดสินช้ีขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู้ราคาได้แล้ว  เว้นแต่ผู้เข้าสู้
ราคาได้  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง   หรือเมื่อผู้เข้าสู้ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
           การคืนหลักประกัน   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
  3. การเสนอราคา 
      คณะกรรมการขายทอดตลาด และพิจารณาการประมูลขาย   จะประกาศราคา
เริ่มต้นของส่ิงของท่ีจะขายครั้งนี้  ให้ผู้เข้ารับการประมูลราคาทราบ    ผู้ประมูลราคาจะต้องเสนอราคา 
ครั้งแรกไม่ต่ ากว่าราคาเริ่มต้นของราคาส่ิงของท่ีได้ประกาศ   หรือแถลงก่อนการประมูลราคา    คณะ
กรรมการฯ   จะก าหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย   โดยแยกการเสนอราคาเปน็รายโรงเรียน 
      ผู้ประมูลราคาท่ีมิได้ไปดูสถานท่ีและสภาพอาคารท่ีจะท าการรื้อถอน   จะใช้เป็น
ข้ออ้างใด ๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้   และถ้าผู้ประมูลราคาเสนอราคา
สูงสุดท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ภายในก าหนด   จะยึดหลักประกันการประมูลและผู้ประมูลไม่มี
สิทธิ์เรียกร้องกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

4. การพิจารณาผลการประมูล 
      คณะกรรมการขายทอดตลาดและพิจารณาการประมูลขาย  จะรับพิจารณาผู้เสนอ
ราคาประมูลสูงสุดในขณะนั้นและไม่มีผู้ประมูลราคารายใดเสนอราคาสูงกว่าอีก 
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  5. การสงวนสิทธิ 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   สงวนสิทธิที่จะไม่ขายก็ได้   
หากเห็นว่าผู้ประมูลราคาสูงสุดนั้นยังเสนอราคาไม่เหมาะสม  โดยสามารถยกเลิกการประมูลครั้งนั้นเพื่อ
ด าเนินการขายใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้ประมูลราคาสูงสุดทราบ 

6. การช าระเงิน   
      ผู้ประมูลราคาสูงสุด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับพิจารณา
จะต้องวางหลักประกัน  (เงินมัดจ า) จ านวน   25%  ของราคาท่ีเสนอซื้อ   หลังเสร็จส้ินการประมูล   โดย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  และเมื่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตกลงขายให้กับผู้ประมูลสูงสุดรายใดแล้ว ผู้ประมูล
ราคาจะต้องช าระเงินเต็มตามจ านวนท่ีประมูลราคา  พร้อมช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
ประมวลรัษฎากร  และฉบับแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3  วัน    นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
      ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุท่ีขายทอดตลาด  ผู้ประมูลได้เป็นผู้ช าระ 
                   7. การร้ือถอนอาคารเรียน 
      ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้อง เข้าด าเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุท่ีได้จากการรื้อถอน  
ให้เสร็จส้ินภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้ลงนามในสัญญา  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว   ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้  
  8. ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาขาย    ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้ 
      8.1  ติดต่อขอรับเงื่อนไขการประมูล ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ต้ังแต่วันท่ี 9  ธันวาคม  2562   ถึงวันท่ี 18  ธันวาคม  
2562     ในวันและเวลาราชการ 

    8.2  ก าหนดดูสถานท่ีและสภาพอาคารท่ีจะท าการรื้อถอนท่ีโรงเรียนท่ีจะท าการ
ประมูลขาย   ในวันท่ี  9   ธันวาคม  2562   ถึงวันท่ี  18   ธันวาคม  2562  ระหว่างเวลา  09.00 น. –  
15.00  น. 
เฉพาะวันท าการของทางราชการ 

    8.3  ท าการประมูลการขายทอดตลาด   วันท่ี   19   ธันวาคม   2562   
     เวลา  09.00   –   09.30 น.   ลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกัน 
     เวลา  10.00  น.   เริ่มด าเนินการขายทอดตลาด   ณ  ห้องประชุมสานฝัน                     

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

* * * * * * * * * * * *  
 
 


