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เอกสารประกอบการประมูลราคาเชาทรัพยสิน เลขท่ี 0๒ / 256๓ 
การใหเชาทรัพยสิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา  โดยวิธีประมูล 

ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

ดวย  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะประมูลใหเชาทรัพยสิน 
ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา  ตําบลเมืองยาง  อําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล ซึ่งมี
หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี ้  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา 
1.1 โรงอาหาร ล็อคที่ ๑  ขนาดพ้ืนท่ี 24.60 ตารางเมตร 
1.2 โรงอาหาร ล็อคที่ ๒  ขนาดพ้ืนท่ี 24.60 ตารางเมตร 
1.๓ โรงอาหาร ล็อคที่ ๓  ขนาดพ้ืนท่ี 24.60 ตารางเมตร 
 

2. ระยะเวลาการเชาและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา 
 2.1 ระยะเวลาการเชา ๑  ป   (๒ ภาคเรียนๆ เรียนละ๕ เดือน)     
 2.2 วงเงินที่จะประมูล  

(1) โรงอาหาร ล็อคที่ 1   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕ บาท/ภาคเรียน  
(2) โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕ บาท/ภาคเรียน 
(๓) โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕ บาท/ภาคเรียน 
 

3. คุณสมบัติของผูเขาประมูล  
3.1 ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูเปนหลักแหลง และ 

มีอาชีพที่มั่นคงเชื่อถือได  
3.2 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล เวนแตรัฐบาล

ของผูเขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ หรือความคุมกันเชนวานั้น  
3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาประมูลใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หรือตองไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดหรือขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี ้

3.4 ไมเปนผูที่คางชําระคาเชา, คาภาษีตาง ๆ และเงื่อนไขตามสัญญาเชาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนซองประมูล (แยกย่ืนจากซองเสนอราคา) 
ผูประมูลจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองประมูล โดยแยกไวนอกซอง

ประมูล เปน 2 สวน คือ 
4.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1) กรณเีปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหซึ่งใชแทน
บัตรประจําตัวประชาชนไดตามกฎหมาย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- สําเนาทะเบียนบานฉบับถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
/(๒)  กรณีนิติบุคคล... 
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 (2) กรณเีปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ/       
ผูมีอํานาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม บัญชีผูถือหุนรายใหญ และ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีที่ผูประมูลเปนผูประมูลงานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดา ที่มิไดถือสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามทีร่ะบุไวใน (1) 

 (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
4.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (2) บัญชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
 (3) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP 
 (4) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมซองใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา ใหบรรจุในซองใบเสนอราคาปดผนึก

ใหเรียบรอย 

5. การเสนอผลประโยชนตอบแทน  
ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ             
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง ถาตัวเลข
และตัวอักษรไมตรงกัน จะถือตัวอักษรเปนสําคัญ การเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยผูเสนอราคาตองยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน  ซึ่งกําหนดราคาเริ่มตนของการประมูล  ดังนี้ 

(1) โรงอาหาร ล็อคที่ 1   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕   บาท/ภาคเรียน  
(2) โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕   บาท/ภาคเรียน 
(๓) โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองไมต่ํากวา ๘๖๕   บาท/ภาคเรียน 

 
 
 

/๖. กําหนดวัน... 
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๖. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง  
6.1 รับซองประมูล วันที ่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๓ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง

เวลา 10.00 น. และปดรับซองเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมยางนา โรงเรียนเมืองยางศึกษา       
ตําบลเมืองยาง  อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลวจะไมรับซอง 
หรือเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

6.2 เปดซองประมูล วันที ่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๓  เวลา  10.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุยางนา  โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

7. ซองประมูล  
ผูเขายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลไดไมเกิน 1 ซอง ซึ่งปดผนึกเรียบรอย    

พรอมเขียนชื่อ – สกุล  หรือชื่อราน/บริษัท แลวแตกรณีที่หนาซอง ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล  โดย
ยื่นซองประมูลดวยตนเอง  หากมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นซองประมูลแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตาม
กฎหมายยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูลดวย จาหนาซองวา“ซองประมูลเชา  โรงอาหาร ล็อคที่....... 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา  ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล 

8. หลักประกันซอง  
หลักประกันซองประมูล ใหมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละหา (5%) ของ

ประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา ดังนี้ 
1. โรงอาหาร ล็อคที่ 1  ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๕๐ บาท     
2. โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๕๐ บาท      
๓. โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๕๐ บาท      

โดยใชหลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่ง คอื  
๘.๑ เงินสด  
๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยเปนเช็ค  

ลงวันท่ี ที่ยื่นซองประมูล หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ 
๘.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
๘.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจ            
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

 ๘.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีใชเปนหลักประกันตามขอ ๘.5 ใหผูใชหลักประกันตองสงมอบใบตราสารหนี้           

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมหนังสือสงมอบใบตราสารหนี้ (ตามแบบที่ ธปท.กําหนด) 
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน           

ใหทันทีหลังจากที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลการใหเชาทรัพยสิน 
ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายทีไ่ดคัดเลือกไวจะคืนใหตอเม่ือ    ไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  

 
/การคืนหลักประกัน... 
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การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย และถาผูประมูลได        
ไมมาลงนามในสัญญาเชาทรัพยสินกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ภายในกําหนดจะริบหลักประกันซอง 

9. การสงวนสิทธิ  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะใหผูประมูลรายใดก็ไดเชา

อสังหาริมทรัพยที่ทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูเสนอประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก
การประมูลครั้งนี้ก็ได ทั้งนี ้ผูเขาประมูลไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งนี้เพ่ือรักษาประโยชนของราชการ 
ของนัก เรียนและบุคลากรที่ ได รับผลกระทบ  และใหถือว าการตัดสินขององคการบริหารส วน                
จังหวัดนครราชสีมาเปนเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินคาใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่โรงเรียน    
จัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาราคาและกําหนดราคาสินคา 

10. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
๑๐.1 ในการประมูลครั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาตัดสิน

จากผูเสนอผลประโยชนตอบแทนสูงสุดเปนผูชนะการประมูล  
๑๐.2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู

ประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้ 
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลราคาเชา

ทรัพยสิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
๑๐.3 ในการตัดสินการประมูลหรือในการทําสัญญา องคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  

๑๐.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

๑๐.5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาสูงสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งคณะกรรมการ
ประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล และลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เปนตน 
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ในกรณทีี่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะใหผูมีสิทธิ   
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินงานตาม                
การประมูลหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไมรับราคา                
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น  

11. การทําสัญญาเชาและหลักประกันสัญญา  
ผูชนะการประมูลราคาจะตองทํา สัญญาเชากับองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
และจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาท่ีประมูล            
ไดใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๗ หากผูชนะการประมูลได ไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนด  (ภายในวันท่ี…๒๐… เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ. 256๓)  หรือตามที่ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  หรือไมวาง
หลักประกันสัญญาเชาดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามขอ ๘  

12. การชําระคาเชา  
ครั้งที่ 1 โรงอาหาร ล็อคที่ 1-๓ ใหชําระคาเชา  ภายในวันที่  2๐  ตุลาคม  256๓ 
ครั้งที่ ๒ โรงอาหาร ล็อคที่ 1-๓ ใหชําระคาเชา  ภายในวันที่   ๘   มีนาคม  256๓ 
กรณีผูเชาชําระคาเชาเกินระยะเวลาที่กําหนดไว ผูเชาตองชําระเงินเพ่ิมอีกในอัตรารอยละ 

1.25 ของยอดเงินที่คางชําระหากคางชําระคาเชาเกิน 1 เดือน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา                 
อาจบอกเลิกสัญญาเชาและริบหลักประกันสัญญา โดยผูเชาไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสยีหายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หนาที่และความรับผิดชอบของผูเชา 
1๓.1 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย

แทนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ หรือภาษีอ่ืนใด 
ผูเชามีหนาที่ตองชําระแทนผูใหเชาตามสัญญาเชาที่กําหนดไว  

1๓.2 ผูเชามีหนาที่บํารุงรักษา และซอมแซมเล็กนอย เพ่ือรักษาสถานท่ีเชา และเครื่อง
อุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ทั้งนี้ โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  

1๓.3 ผูเชาตองชําระคาจัดเก็บขยะมูลฝอยแกโรงเรียน เปนประจําทุกเดือน ตามอัตรา
ที่โรงเรียนกําหนด 

1๓.4 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบชําระคาน้ําประปา คาไฟฟา ใหแกการประปา และการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่โรงเรียนกําหนด 

1๓.5 การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ หรือปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง อาคาร 
ภายในเขตโรงเรียนเมืองยางศึกษา ตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กอน
ดําเนินการ  

1๓.6 ผูเชาจะตองยินยอมใหผูใหเชาเขาไปดําเนินการรื้อถอนหรือตอเติมอาคาร เพื่อ
ซอมแซม ปรับปรุงใหดีขึ้น และผูเชาไมมีสิทธิฟองรองหรือเรียกคาเสียหายซึ่งอาจจะมีข้ึนจากการกระทํา
ดังกลาวของผูใหเชา  

1๓.7 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ์หามมิใหเชาชวง โอนสิทธิ์การ
เชาหรือเปล่ียนตัวผูเชา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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1๓.8 หามผูเชานําที่ดินที่เชา อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาทั้งหมด หรือ บางสวน
ไปใชประโยชนอ่ืนนอกจากเพื่อวัตถุประสงคในการเชา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูใหเชาเปนกรณีไป  

1๓.9 หามผูเชาใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชที่ดินที่เชาเพื่อการใดๆ อันเปนที่นารังเกียจแก
สังคม นาจะเปนการเสียหายแกที่ดินหรืออาคารที่เชา จะกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญแกผูอ่ืนหรือผูอยู
ขางเคียงหรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี         
ของประชาชน  

1๓.10 ผูเชาจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโดยเครงครัด  

1๓.11 ผูเชาจะตองเขามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนกําหนด 
1๓.12 หามผูเชาเคลื่อนยายทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง

อยูในบริเวณโรงเรียนเมืองยางศกึษา  เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

1๓.13 ผูเชาตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบรอย ภายในพ้ืนที่ใหเชา
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะดังตอไปนี ้ 

- บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ไดแก ตัวอาคาร พ้ืน ผนังเพดาน  โตะรับประทาน
อาหาร กอกน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา   
เปนตน และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  

- จัดใหมีการทําความสะอาดใหครอบคลุมทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
เก็บกวาดมูลฝอยเปนประจํา และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ เพ่ือไมใหเปนที่สะสม
หรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวจนกอใหเกิดความสกปรกหรือเปนที่เพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค  

- ผูเชาตองจัดใหมีน้ําสะอาดหรือน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางมือ ลางภาชนะ 
อุปกรณ และตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ  

1๓.14 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชบังคับอยูแลวในขณะนี้หรือที่จะออกใช
บังคับในภายหนาทุกประการ 

1๓.15 เม่ือสัญญาเชาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ผูเชาจะตองจัดการบริเวณสถานที่เชา
พรอมทั้งอาคารท่ีเชาใหอยูในสภาพเรียบรอยหรืออยูในสภาพเดิม โดยผูเชาและบริวารจะตองขนยายทรัพยสิน
และออกจากสถานที่เชาพรอมตองสงมอบสถานท่ีใหผูใหเชาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่สัญญา
สิ้นสุดลง 

1๓.16หากผู เชาไมปฏิบัติตามเงื ่อนไขที ่กําหนดดังกลาว องคการบริหารสวน  
จังหวัดนครราชสีมา จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเชา  

 
 
     องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
            วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓  
 
 


