ประกาศ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่
เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก รอง.สว (บ้านพักผู้กากับการปัจจุบัน)
ของ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่
-------------------------------ด้วย สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก
รอง สว (บ้านพักผู้กากับการปัจจุบัน) ของ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่ จานวน ๑ หลัง ซึ่งปลูกสร้าง
บนพื้น ที่ ราชพัสดุแปลงเลขทะเบีย น ที่ พร ๕๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๗ ตาบลวังชิ้น อาเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ ปลูกสร้างมานานเกินกว่า ๔๐ ปี เพื่อทาการรื้ อถอน ด้วยวิธีขายทอดตลาดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕(๑) ดังนั้น จึง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดของทางราชการ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด
- อาคารบ้านพัก รอง.สว.(บ้านพักผู้กากับการปัจจุบัน) ของ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น
2. เอกสารแนบท้ายการขายทอดตลาด
- ร่างหนังสือข้อตกลงการรื้อถอนอาคารบ้านพัก(บ้านพักผู้กากับการปัจจุบัน)
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 บุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสือ
บริคณห์สนธิ หนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นในการ
ขายทอดตลาด และไม่กระทาการขัดขวางการแข่งขันสู้ราคาอย่างเป็นธรรม
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย
4. หลักเกณฑ์และวีธีการขายทอดตลาด
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเข้ า สู้ ร าคาจะต้ อ งสู้ ร าคา ด้ ว ยวาจาต่ อ หน้ า คณะกรรมการผู้ ข าย
ทอดตลาดของทางราชการ โดยการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการผู้ท อดตลาดแสดงความตก
ลง ด้วยการเคาะไม้ตอบรับราคาของผู้สู้ราคาสูงสุด ซึ่งไม่ต่ากว่าราคาที่ทางราชการประมาณการไว้ (การส่ง
มอบทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดจะกระทาภายหลังการขายทอดตลาด) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕(๑)
5. ข้อปฏิบัติของ.../
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5. ข้อปฏิบัติของผู้เสนอราคา
5.1 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องยื่นเอกสารตามข้อ 3.1 - 3.2 จึงจะมีสิทธิเข้าสู้
ราคาได้พร้อมลงลายมือชื่อและรับเอกสารการขายทอดตลาด ดังกล่าว กับสถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม 256๔ ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 256๔ ในวันและเวลาราชการ
5.2 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา จะต้องศึกษาร่างข้อตกลง ตามข้อ 2 ให้ถี่ถ้วน และ
เข้าใจเสียก่อน ก่อนที่จะตกลงเข้าสู้ราคาตามเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนด และหากมีข้อสงสัยประการใด ให้
สอบถามกับเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว่าท่านเข้าใจเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดไว้ทั้งหมดแล้ว
5.3 กาหนดการดูสถานที่ และทรัพย์สินขายทอดตลาด กับสถานีตารวจภูธรวังชิ้น
พร้อมฟังคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ข้างต้น ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม
สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่
6. กาหนดการขายทอดตลาด
ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตาบลวังชิ้น อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
7. เกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
7.1 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ และมีสิทธิไม่ทาข้อตกลง หากปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง
7.2 กรณี ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง การขายทอดตลาดว่ า ผู้ ซื้ อ ในการขาย
ทอดตลาดซึ่งสู้ราคาสูงสุด เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการสู้ราคา ทางราชการมีสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาด และพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
8. การทาข้อตกลงซื้อขาย
8.1 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องมาทาข้อตกลง โดยการนาเงินสดมาชาระต่อเจ้าหน้าที่ใน
วันที่ขายทอดตลาดตามจานวนที่คณะกรรมการ ผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ตอบรับ ตามข้อ
4 หากไม่นาเงินมาชาระตามกาหนดการข้างต้นทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ และผู้ขาย
ทอดตลาดจะเอาทรั พย์ สิ น นั้ น ออกขายอี ก ครั้ง หนึ่ ง ถ้า ได้ เงิ น เป็ น จ านวนสุ ท ธิ ไม่ คุ้ ม ราคาและค่า ขาย
ทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด และค่าใช้จ่ายในการเอาทรัพย์สินนั้น ออกขาย
อีกครั้งหนึ่ง เป็นจานวนเงิน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
8.2 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องนาเงินสด ส่งมอบให้กับเหน้าที่ เพื่อวางเป็นหลักประกัน
การรื้อถอนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุด ประมูลซื้อได้ในวันที่ขายทอดตลาด หากผู้
สู้ราคาสูงสุด ไม่นาเงินมาวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาด สาหรับการคืน
หลักประกันไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับการรื้อถอนเรียบร้อย
แล้ว พร้อมกับมีผู้มีอานาจให้อนุมัติให้คืนหลักประกันดังกล่าว
8.3 ในการรื้อถอนทรัพย์สิน…/

-38.3 ในการรื้ อถอนทรัพย์สิ นที่ขายทอดตลาดนั้น ผู้ สู้ ราคาสู งสุ ดจะต้องจัดให้ มี
วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของการรื้อถอน เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบ และเกิดความเสียหายกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่ทาการรื้อถอน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้สู้ราคา
สูงสุด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น
8.4 ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรื้อถอน และขนย้ายทรัพย์สินขายทอดตลาดทั้งหมด (ไม่
ว่าจะใช้ได้หรือไม่) ออกไปภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับการมอบพื้นที่จากหน่วย โดยไม่ให้เกิดการ
เสียหายแก่ทรัพย์สินอื่นๆ และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงนี้ให้อยู่ในความปลอดภัย
ตลอดระยะเวลา ในการรื้อถอนและเมื่อทางานเสร็จสิ้ นแล้ วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการรื้อถอน
รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอย และสิ่งของต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมด
อยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที
9. ค่าปรับ
หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทางราชการกาหนดไว้
และผู้ขายยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้สู้ราคาจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10
ของราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจาก
วันที่กาหนดแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือวันที่ผู้ขายได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง
10. ข้อสงวนสิทธิในการสู้ราคา
10.1 กรณีผู้สู้ราคาสูงสุดซึ่งทางราชการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ ไม่มาทา
ข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 8 ทางราชการอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งการพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
10.2 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแนบ
ข้อตกลงให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. ผู้สู้ราคาสูงสุด ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
การขายทอดตลาด และประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และหากประกาศขายทอดตลาดนี้ ขัดหรือแย้งกันเองผู้สู้
ราคาสูงสุดจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 256๔

พันตารวจเอก
( พีระยุทธ ไกรราช )
ผู้กากับการ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่

