
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง ให้เช่าทรัพย์สินประ๓ ทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน 
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล 
ม ีกำหนดระยะเวลาการเช ่า ๓ ปี จำนวน ๑ ห้อง ดังต่อไปน้ี

๑. สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๖๔ ตารางเมตร
กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา 

๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นซองประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสาร 
เพ ิ่มเต ิมโดยเด ็ดขาด และจะเป ิดซองประมูลราคาในวันเด ียวก ัน เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมรักษ์บัวใหญ่ โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไม่เป็นผูใด้รับเอกสิทธี้ หรือ 
ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ หรือ 
ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการเอง และต้อง 
ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนขื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา การให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล แบบสัญญาเช่า 
ต่าง ๆ และขอรับเอกสาร ไต้ที่โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับใบเสนอราคาจะไม่มีสิทธึ๋เข้ายื่นซองประมูลราคา 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน เมษายน •พ';ศ: ๒๔๖๔
ifijc o

'  ร*\  i p J ร. \ S

K m  St(นายสมยศ ระย้าอินทร์) '1.' 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ปฏิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตราซการแทน



เอกลารประกอบการประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน เลขท่ี ๔/๒๕๖๔ 

การให้เช่าทรัพย์สินประเภทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน 
ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี 
ประมูล ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหารีมทรัพย์ที่จะให้เช่า
สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง รายละเอียดขนาดพื้นที่ดังนี้ 
สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๖๔ ตารางเมตร

๒. ระยะเวลาการเช่าและประโยซนตอบแทนขั้นตํ่า
๒.๑ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ( ๓  ปี ๖ ภาคเรียนๆละ ๔ เดือน)
๒.๒ วงเงินท่ีจะประมูล
สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง ต้องไม่ตํ่ากว่า ๔๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี

๓.คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
๓.๑ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และ 

มีอาชีพที่มั่นคงเชื่อถือได้
๓.๒ ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธึ๋ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาล 

ชองผู้เช้าประมูลราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เช้าเสนอราคาประมูลให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งชันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระค่าเข่า, ค่าภาษีต่าง  ๆ และเงื่อนไชตามสัญญาเช่าขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๔. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล (แยกยื่นจากซองเสนอราคา)
ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองประมูล โดยแยกไว้นอกซอง 

ประมูล เป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่งใช้ 

แทนบัตรประจำตัวประขาซนได้ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาใบสำคัญแสดงการจด 

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จ ัดการ/ 
ผู้มีอำนาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาใบสำคัญแสดงการจด 
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี 
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม 
รับรองสำเนาถูกต้อง

/ (๓) ในกรณีที่ผู้ประมูล



(๓) ในกรณีที่ผู้ประมูลเป็นผู้ประมูลงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
บุคคลธรรมดา ที่มิได้ถือสัญฃาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น 
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๔.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๒) บ ัญ ช ีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซ ึ่งจะต ้องแสดงรายการวัสด ุอ ุปกรณ ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง  ๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย

(๓) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา 

ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ให้บรรจุในซองใบเสนอราคา
ปิดผนึกให้เรียบร้อย

๔. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราซสีมากำหนด 

โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซื่อของผู้เสนอราคาให้ 
ซัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มืการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ 
ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 
ทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือตัวอักษรเป็นสำคัญ การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและ 
เสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยผ ู้เสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙ 0 วัน ซึ่งกำหนดราคาเริ่มต้นของ 
การประมูล ดังน้ี

๑. สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง จะต ้องเร ิ่มต ้นไม ่น ้อยกว่า ๔๐๐ บ าท /ภ าค
เรียน/ต่อปี

๖. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับซอง
๖.๑ รับซองประมูล วันที ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ต ั้งแต ่เวลา 

๑๓ .0๐ น. ถ ึงเวลา ๑๔.๐๐ น. และปีดรับซองเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษ์บัวใหญ่
โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราซสีมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซอง 
ประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

๖.๒ เปิดซองประมูล วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรักษ์บัวใหญ่ 

๗. ซองประมูล
ผู้เข้ายื่นซองประมูล ๑ ราย มีสิทธิยื่นประมูลได้ไม่เกิน ๑ ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อย 

พร้อมเขียนซื่อ -  สกุล หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทแล้วแต่กรณีที่หน้าซอง ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล 
โดยยื่นซองประมูลด้วยตนเอง หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย จ่าหน้าซองว่า“ซองประมูลเข่าสหกรณ์ร้านค้า ตาม 
ประกาศ ให้เข่าทรัพย์สินประเภทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล โรงเรียนบัว 
ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล

/ ๘. หลักประกันซอง



๘. หลักประกันซอง
หลักประกันซองประมูล ให ้ม ีม ูลค่าเป ็นจำนวนเงินไม่ต ํ่ากว่าร้อยละห้า (๕%) ของ 

ประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่า ดังนี้
๑. สหกรณ์ร้านค้า จำนวน ๑ ห้อง ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน ๕๐ บาท
โดยใช้หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
๘.๑ เงินสด
๘.๒ เช็คที'ธนาคารสั่งจ่ายให้แก,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเป ็นเช ็ค 

ลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ของทางราชการ
๘.๓ หนังสือคํ้าประกันชองธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
๘.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท 

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบ 
ธุรกิจ คํ้าประกัน ตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีใช้เป ็นหลักประกันตามข้อ ๘.๕ ให้ผู้ใช้หลักประกันต้องส่งมอบใบตราสารหนี้ 

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ (ตามแบบที่ ธปท.กำหนด)
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน 

ให้ท ันทีหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผ ู้ชนะการประมูลการให ้เช ่า 
ทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ได้คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม,มีดอกเบี้ย และถ้าผู้ประมูลได้ 
ไม่มาลงนามในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในกำหนดจะริบหลักประกัน 
ซอง

๙.การสงวนสิทธิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่า 

อลังหาริมทรัพย์ที่ทำการประมูล โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก 
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผ ู้เข ้าประมูลไม่มีสิทธิ้เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ชอง 
ราชการ ของนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมาเป็นเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นอำนาจชองคณะกรรมการที่โรงเรียน จัดตั้งขึ้น 
เพื่อพิจารณาราคาและกำหนดราคาสินค้า

๑๐.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๑๐.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาตัดสิน 

จากผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีตังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลราคา 

เช่าทรัพย์สิน ท่ีตั้งในโรงเรียน โรงเรียนบัวใหญ่
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่กำหนดในเอกสารประมูลที่เป ็น 

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๑๐.๓ ในการต ัดส ินการประม ูลหรือในการทำส ัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ขี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

/เกี่ยวข้องกับผู้...................



เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ 
ไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๑๐.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
ประม ูลห ร ือ เป ็นผ ู้ม ีส ิทธ ิเสนอราคาท ี่กระทำการอ ัน เป ็นการข ัดขวางการแช ่งข ันราคาอย ่างเป ็นธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอำนาจที่จะดัดรายชื่อผู้ม ีส ิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาได หรือราคาที่เสนอทิ้งหมดก็ได้ และอาจพ ิจารณาเล ือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเล ิกการประมูลโดยไม่พ ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได ้ส ุดแต ่จะ 
พ ิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเด็ดชาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทิ้งคณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล 
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล 
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะให้ผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เช ื่อได้ว่าผ ู้ม ีส ิทธิเสนอราคา สามารถดำเนินงานตาม 
การประมูลหากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคา 
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๑ ๑.การทำสัญญาเช่าและหลักประกันสัญญา
ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ร ับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ชองราคาที่ประมูลได้ให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๘ 
หากผู้ชนะการประมูลได้ ไม,ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนด ภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ หรือตามที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือไม่วางหลักประกันสัญญาเข่า 
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามข้อ ๘

๑๒. การชำระค่าเช่า
คร้ังท่ี ๑ สหกรณ์ร้านค้า

พฤษภาคม ๒๕๖๔
คร้ังท่ี ๒ สหกรณ์ร้านค้า

ตุลาคม ๒๕๖๔
คร้ังท่ี ๓ สหกรณ์ร้านค้า

พฤษภาคม ๒๕๖๕
คร้ังท่ี ๔ สหกรณ์ร้านค้า

ตุลาคม ๒๕๖๕

/ครั้งที่ ๕ สหกรณ์.



ครั้งท่ี ๔ สหกรณ์ร้านค้า ให้ขำระค่าเข่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๔๖๖

ครั้งท่ี ๖ สหกรณ์ร้านค้า ให้ขำระค่าเข่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๔๖๖

กรณีผู้เข่าขำระค่าเข่าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เข่าต้องขำระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 
๑.๒๔ ของยอดเงินที่ค้างขำระหากค้างขำระค่าเข่าเกิน ๑ เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมาอาจ 
บอกเลิกสัญญาเข่าและริบหลักประกันสัญญา โดยผู้เข่าไม่มีสิทธี้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

๑๓.หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้เข่า
๑๓.๑ ผ ู้เข ่าเป ็นผ ู้ร ับผ ิดขอบภาษ ีอากร ตลอดจนค ่าฤชาธรรมเน ียมอ ันพ ึงจะม ีตาม 

กฎหมายแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เข่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ 
หรือภาษีอ่ืนใด ผู้เข่ามีหน้าที่ต้องขำระแทนผู้ให้เข่าตามสัญญาเข่าที่กำหนดไว้

๑๓.๒ ผ ู้เข ่าม ีหน ้าท ี่บำรุงรักษา และซ่อมแซมเล็กน้อย เพ ื่อร ักษาสถานที่เข ่า และ 
เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ โดยผู้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๓.๓ ผ ู้เข ่าต ้องชำระค ่าจ ัด เก ็บขยะม ูลฝอยแก,โรงเร ียน เป็นประจำทุกเดือน ตาม 
อัตราที่โรงเรียนกำหนด

๑๓.๔ ผู้เข ่าเป ็นผู้ร ับผิดขอบขำระค่าน ํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่การประปา และการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

๑๓.๔ การก ่อสร้างอาคารหรือส ิ'งก,อสร้างใดๆ หรือปรับปรุง ต ่อเต ิม ดัดแปลง 
อ าค าร  ภายในเขตโรงเร ียนบัวใหญ ่ ต ้องไต ้ร ับอน ุญาตจากองค์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมา 
ก่อนดำเนินการ

๑๓.๖ ผ ู้เข ่าจะต ้องย ิน ยอมให ้ผ ู้ให ้เข ่าเข ้าโป ดำเน ิน การร ื้อถอน ห ร ือต ่อ เต ิมอาคาร 
เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น และผู้เข่าใม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายซึ่งอาจจะมีขึ้นจากการกระทำ 
ดังกล่าวของผู้ให้เข่า

๑๓.๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธึ๋ห ้ามมิให้เข่าช่วง โอนสิทธึ๋
การเช่าหรือเปลี่ยนตัวผู้เข ่า เว้นแต่จะไต้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑๓.๘ ห ้ามผ ู้เข ่านำท ี่ด ินท ี่เข ่า อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ด ินที่เข ่าทั้งหมด หรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ให้เข่าเป็นกรณีไป

๑๓.๙ ห้ามผู้เข่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ที่ดินที่เข่าเพื่อการใดๆ อันเป็นที่นำรังเกียจแก่
สังคม น่าจะเป็นการเสียหายแก่ที่ด ินหรืออาคารที่เข่า จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร0รุตุาญุแถุ่ผู้อื่นหรือผู้อยู่ 
V a  a 0 0 ,,,๘, ห  ้ , a _ J & e rvctf ห้ามเพุ้เ.‘ซ่า.ใ.......5,...*ใ..'',ช้างเคยงหริอกระทาการเดๆ อันเบนการละเมิดตอกฎหมายหริอความสงบเริยิปรอยหริอ,คัลธรรมอันิดิช้อง
ประชาชน

๑๓.๑๐ ผู้เข่าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญ่ติการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

๑๓.๑๑ ผู้เข่าจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนกำหนด 
๑๓.๑๒ ห้ามผู้เข่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่ีต้ัง 

อยู่ในบริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ เว้นแต่ได้ร ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา

๑๓.๑๓ ผู้เข่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ภายในพื้นที่ให้ 
เข่าให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้

-๖-

/-  บำรุงรักษา



- บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ต ัวอาคาร พื้น ผนังเพดาน ห้องส้วม 
ก๊อกนํ้าใช้ ระบบบำบัดนํ้าเสีย อุปกรณ์ต่างๆ เข่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท,อนํ้าประปา เบ็เนต้น และ 
สาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

- จ ัดให ้ม ีการทำความสะอาดให ้ครอบคล ุมท ั้งบร ิเวณ ภายในและภายนอก 
อาคาร เก็บกวาดมูลฝอยเบีนประจำ และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพ่ือ'ไม่'ไห้เบ็เน 
ที่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้จนก่อให้เกิดความสกปรกหรือเบีนที่เพาะพันธุสัตว์พาหะนำโรค

- ผ ู้เข ่าต ้องจ ัดให ้ม ีน ํ้าส ะอาดห ร ือน ํ้าป ระป าอย ่างเพ ียงพ อ ส ำห ร ับ ล ้างม ือ  
ล้างภาชนะ อุปกรณ์ และต้องจัดให้มีที่เก็บสำรองนํ้าให้มีปริมาณเพียงพอ

๑๓ .๑๔ ใ น ร ะ ห ว ่า ง อ า ย ุส ัญ ญ า เข ่า  ผ ู้เข ่า จ ะ ต ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยขนํในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่แล้วใน 
ขณะนี้หรือที่จะออกใช้บังคับในภายหน้าทุกประการ

๑๓.๑๕ เมือสัญญาเข่าส ิ้นสุดลงไม,ว่ากรณีใดๆ ผ ู้เข ่าจะต ้องจ ัดการบร ิเวณ  
สถานที,เข่าพร้อมทั้งอาคารที่เข่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิม โดยผู้เข่าและบริวารจะต้องขน 
ย้ายทรัพย์สินและออกจากสถานที่เข่าพร้อมต้องส่งมอบสถานที่ให้ผู้ให้เข่าให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง

๑๓.๑๖ หากผู้เข ่าไม,ปฏิบัต ิตามเงื่อนไขที,กำหนดดังกล่าว องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะบอกเลิกสัญญาและริบ


