
 
 
 
              
             
            

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

เร่ือง  การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโรงเรียนบ้านวังและโรงเรียนวัดเขาตะเครา 
............................................................. 

 

  ด้วย  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะท าการขายทอดตลาดอาคารเรียนและส่ิงปลูกสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านวงั
และโรงเรียนวัดเขาตะเครา จ านวน  2  โรงเรียน  ตามรายการรายละเอียดการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างแนบท้ายประกาศ
นี้  โดยก าหนดดูสถานท่ีและสภาพอาคารที่จะท าการรื้อถอนได้ท่ี  โรงเรียนบ้านวงัฯ  ต าบลเขาย้อย  อ าเภอเขาย้อย    
จังหวัดเพชรบุรี  และโรงเรียนวัดเขาตะเครา  ต าบลบางครก  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   ต้ังแต่  วันท่ี  13  
พฤศจิกายน  2561  ถึงวันท่ี   22  พฤศจิกายน  2561  เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.   และก าหนดขาย
ทอดตลาดในวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2561  ก าหนดให้ลงช่ือเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน  ต้ังแต่เวลา 09.00
น.  ถึง 10.30 น. และด าเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป  ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง  ๆ  ในการขายทอดตลาดอาคารเรียน และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ต้ังแต่วันท่ี 13  พฤศจิกายน 2561   ถึงวันท่ี  22  พฤศจิกายน 2561   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์  0-3242-4193 

  เง่ือนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้ 
  1.  ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.  ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดรายการอาคาร 
เรียนและส่ิงก่อสร้างอื่นของโรงเรียนบ้านวงั  เป็นเงิน  289,000.00 บาท และรายการอาคารเรียน 017 ของ
โรงเรียนวัดเขาตะเครา  เป็นเงิน  57,000.00 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 346,000.00  บาท  ดังนี้ 
   2.1  เงินสด 
   2.2  ดร๊าฟ หรือแค๊ชเชียร์เช็ค หรือเช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยลงวันท่ีท่ีเข้าสู้ราคา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทาง
ราชการ 
   2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
   2.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง  ๆ  ทราบแล้ว 

/2.5  พันธบัตร.... 
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   2.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

การคืนหลักประกัน  ไม่ว่ากรณีใด  ๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
  3.  ผู้เข้าสู้ราคา  เสนอราคาด้วยวาจาแต่ละโรงเรียนตามล าดับ 
  4.  ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที  กรณีท่ีขายทอดตลาดเกินกว่า  5,000.00  บาท  หากผู้
เข้าสู้ราคาได้ไม่สามารถช าระเงินสดได้  ส่วนท่ีเหลือต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน   5  วันนับต้ังแต่วันท่ีเข้าสู้ราคาได้  
หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  จะริบหลักประกันท่ีวางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป  หากได้ราคาเป็นจ านวนเงินสุทธิไม่คุ้ม
ราคา  หรือต่ ากว่าการขายทอดตลาดเดิม  ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบช าระราคาในส่วนท่ีขาดไม่เท่าราคาสูงสุด
เดิม 
  5.  การตัดสินช้ีขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู้ราคาได้  และราคาในการขายทอดตลาดดังกล่าวใช้วิธี
เคาะไม้ 
  6.  คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดต่ ากว่าราคาประเมินคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดอาจจะถอนส่ิงปลูกสร้าง ท่ีขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาดได้ 
  7.  ผู้เข้าสู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือ ถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีขาย
ทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด 
  8.  ผู้เข้าสู้ราคาได้จะต้องเข้าด าเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุท่ีได้จากการรื้อถอน  ให้เสร็จส้ิน
ภายในก าหนดตามสัญญานับแต่วันท่ีได้ลงนามในสัญญา  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. ของโรงเรียนบ้านวงั ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
รายการอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างอื่นของโรงเรียนบ้านวัง  เป็นเงิน  289,000.00  บาท   ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขท่ี พบ. 465   ต าบลเขาย้อย  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี ้

 
1. อาคารเรียนช้ันเดียว 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 1)  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2508 
2. อาคารเรียนช้ันเดียว 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 2) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2514 
3. อาคารเรียนสองช้ัน  8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 3)  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2521 
4. บ้านพักครู     จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 4) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2519 
5. บ้านพักครู     จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 5) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2521 
6. ส้วม      จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 7) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2521 
7. ส้วม      จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 8) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2523 
8. บ้านพักครู     จ านวน 1 หลัง(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี10) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2527 
9. ถังน้ าซีเมนต์ ฝ.30    จ านวน 1 ชุด(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 11) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2523 
10.ถังน้ าซีเมนต์ ฝ.30    จ านวน 1 ชุด(ข้ึนทะเบียนหลังล าดับท่ี 12) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2523 
 
 
 
 
 
.  2. โรงเรียนวัดเขาตะเครา ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
รายการอาคารเรียน 017   จ านวน  1  หลัง  เป็นเงิน  57,000.00 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       


