(ร่าง)
ประกาศตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การขายทอดตลาด อาคารบ้านพักของทางราชการ จํานวน 2 หลัง
.....................................................................
ด้วย ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด อาคารบ้านพักของ
ทางราชการ จํานวน 2 หลัง ของ ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทําการรื้อถอนด้วยวิธีการขายทอดตลาด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนั้น จึงขอเชิญ
ผู้สนใจเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดของทางราชการ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.ทรัพย์สินทีข่ ายทอดตลาด
1.1 อาคารบ้านพักที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุเลขที่ กจ.5 (หมายเลขที่ 11)
ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 หลัง ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 28,983 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อน
แปดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ ได้ทําการประเมินจากนายช่างโยธาอาวุโส ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี
1.2 อาคารบ้านพักที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุเลขที่ กจ.5 (หมายเลขที่ 12)
ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 หลัง ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 24,824 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ ได้ทําการประเมินจากนายช่างโยธาอาวุโส ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้ง 2 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 53,807 บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
2. เอกสารแนบท้ายการขายทอดตลาด
- ร่างหนังสือข้อตกลงซื้อขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
3. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
3.1 บุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล สํ า เนาหนั ง สื อ
บริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.4 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ในการขาย
ทอดตลาดและไม่กระทําการขัดขวางการแข่งขันสู้ราคาอย่างเป็นธรรม
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย
4. หลักเกณฑ์และวิธีการขายทอดตลาด
4.1 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องนําเงินสดมาวางเพื่อเป็นประกันการเข้าสู้ราคา เป็น
จํานวนร้อยละ 5 ของราคาทรัพย์ที่ได้ประเมินไว้ (คิดเป็นจํานวนเต็ม) จํานวนเงิน 2,690 บาท (สองพันหกร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน) ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการเข้าสู้ราคา
4.2 ผู้ที่เข้าสู้ราคาและได้นําเงินสดมาวางตามข้อ 4.1 จะได้รับเงินคืนเต็มตามจํานวน
เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าสู้ราคา และต้องไม่ได้เป็นผู้สู้ราคาสูงสุด
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4.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเข้ า สู้ ร าคาจะต้ อ งสู้ ร าคาด้ ว ยวาจา ต่ อ หน้ า คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดของทางราชการ โดยการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลง
ด้วยการเคาะไม้ตอบรับราคาของผู้สู้ราคาสูงสุด ซึ่งไม่ต่ํากว่าราคาที่ทางราชการประมาณการไว้
4.4 เงื่อนไขการเข้าสู้ราคาในการประมูลในแต่ละครั้ง ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาใน
จํานวนที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) จากราคาที่มีผู้เสนอราคาไว้ก่อนหน้า ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบังคับคดีกําหนดไว้
การส่งมอบทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดจะกระทําภายหลังการขายทอดตลาด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. ข้อปฏิบตั ิของผู้เสนอราคา
5.1 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องยื่นเอกสารตาม 3.1- 3.2 จึงจะมีสิทธิเข้าสู้ราคาได้
พร้อมลงลายมือชื่อ และรับเอกสารการขายทอดตลาดดังกล่าว กับ ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวัน
อังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ
5.2 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องศึกษาร่างข้อตกลง ตามข้อ 2 ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจ
เสียก่อน ก่อนที่จะตกลงเข้าสู้ราคา ตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด และหากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว่าท่านเข้าใจเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดไว้ทั้งหมดแล้ว
5.3 กําหนดการไปดูสถานที่และทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด กับคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดอาคารบ้ า นพั ก ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (ผู้ ไ ม่ ไ ปดู ส ถานที่ ถื อ ว่ า เข้ า ใจรายละเอี ย ดดี แ ล้ ว )
พร้อมฟังคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ข้างต้น ใน วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
6. กําหนดการขายทอดตลาด
ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาด้วยวาจา ใน วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุม ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
7.1 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้และมีสิทธิไม่ทําข้อตกลง หากปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง
7.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการขายทอดตลาดว่า ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดซึ่ง
สู้ราคาสูงสุด เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการสู้ราคา ทางราชการ มีสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาด และพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
8. การทําข้อตกลงซื้อขาย
8.1 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องมาทําข้อตกลง โดยการนําเงินสดมาชําระต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูล ตามจํานวนที่คณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้
ตอบรับ ตามข้อ 4 หากไม่นําเงินมาชําระตามกําหนดการข้างต้นทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้
และผู้ขายทอดตลาดจะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจํานวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขาย
ทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
8.2 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องนําเงินสดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อวางเป็นหลักประกันการ
รื้อถอนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ในวันที่ขายทอดตลาด หากผู้สู้ราคา
สูงสุดไม่นําเงินมาวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาด สําหรับการคืนหลักประกัน
ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับผู้มี
อํานาจได้อนุมัติให้คืนหลักประกันดังกล่าว

3
8.3 ในการรื้อถอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้น ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องจัดให้มีวิศวกร
หรือผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของการรื้อถอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ และเกิด
ความเสี ย หายกั บ พื้ นที่ บ ริ เ วณใกล้ เคี ย งที่ทํ า การรื้ อ ถอน หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น ผู้ สู้ ร าคาสู งสุ ด จะต้อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น
8.4 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรื้อถอน และขนย้ายทรัพย์สินขายทอดตลาดทั้งหมด (ไม่ว่าจะ
ใช้ได้หรือไม่) ออกไปภายใน 20 วัน นับ แต่วันที่ได้รับการมอบพื้ นที่จ ากหน่ วย โดยไม่ ใ ห้ เกิดการเสี ยหายแก่
ทรัพย์สินอื่นๆ และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาใน
การรื้อถอน และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการรื้อถอน รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและ
สิ่งของต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การ
ได้ทันที
9. ค่าปรับ
หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทางราชการกําหนดไว้ และ
ผู้ขายยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้สู้ราคาจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา
ที่ผู้สู้ราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จ
ตามข้อตกลง หรือวันที่ผู้ขายได้ขยายให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง
10. ข้อสงวนสิทธิในการสู้ราคา
10.1 กรณีผู้สู้ราคาสูงสุดซึ่งทางราชการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ ไม่มาทํา
ข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 8 ทางราชการอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ
(ถ้ามี) รวมทั้งการพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
10.2 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบข้อตกลง
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการ
ขายทอดตลาด และประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และหากประกาศขายทอดตลาดนี้ ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้สู้ราคาสูงสุด
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

