
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนจงัหวดันครราชสมีา 
เรื่อง  ใหเชาทรัพยสนิ ทีต่ัง้ในโรงเรียนคลองเมืองพทิยาคม โดยวธิปีระมลู  

 
ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะประมูลให เชาทรัพยสิน  

ท่ีตั้งอยูภายในบริเวณโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล  
มีกําหนดระยะเวลาการเชา 1 ป  ตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564  จํานวน 
1 รายการ  ดังตอไปนี ้ 

1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ขนาดพ้ืนท่ี  16  ตารางเมตร 

 กําหนดยื่นซองประมูลราคาในวันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น.  
ถึงเวลา 12.00 น. เม่ือพนกําหนดระยะเวลายื่นซองประมูลแลวจะไมรับซอง หรือเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
และจะเปดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน 
ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล เวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ หรือความคุมกันเชนวานั้น  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีประกอบกิจการเอง และตองไมเปน 
ผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูประสงคจะเขาประมูลราคา การใหเชาทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล แบบสัญญาเชาตาง ๆ  
และขอรับเอกสาร ไดที่โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตําบลคลองเมือง  อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา    ตั้งแต
วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ  ผูท่ีไมมาติดตอ
ขอรับใบเสนอราคาจะไมมีสิทธิ์เขายื่นซองประมูลราคา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                         (นายยุทธศิลป  จินดามาตย) 
                                    ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ปฏิบัติราชการแทน 
                        นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



เอกสารประกอบการประมลูราคาเชาทรัพยสนิ เลขที ่4/2563 
การใหเชาทรัพยสนิทีต่ัง้ในโรงเรยีนคลองเมอืงพทิยาคม โดยวธิปีระมลู 

ตามประกาศองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา ลงวนัที ่ 2  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2563 
 

ดวย  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะประมูลใหเชาทรัพยสิน  
ท่ีตั้งในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล ซ่ึงมี
หลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพยทีจ่ะใหเชา 
โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ขนาดพ้ืนท่ี 16 ตารางเมตร 

2. ระยะเวลาการเชาและประโยชนตอบแทนขัน้ต่าํ 
2.1 ระยะเวลาการเชา 1 ป ตัง้แตวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2563   ถงึวนัที ่30 เมษายน   

พ.ศ. 2564  
2.2 วงเงนิทีจ่ะประมลู  

โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ตองไมต่ํากวา 56 บาท/เดือน 
3. คุณสมบัติของผูเขาประมูล  

3.1 ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลง  
และมีอาชีพท่ีม่ันคงเชื่อถือได  

3.2 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล เวนแตรัฐบาล
ของผูเขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ ์หรือความคุมกันเชนวานั้น  

3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาประมูลใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หรือตองไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดหรือขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี้ 

3.4 ไมเปนผูท่ีคางชําระคาเชา, คาภาษีตางๆ และเง่ือนไขตามสัญญาเชาของ       องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

4. หลกัฐานประกอบการยืน่ซองประมลู (แยกยืน่จากซองเสนอราคา) 
ผูประมูลจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองประมูล โดยแยกไว 

นอกซองประมูล เปน 2 สวน คือ 
4.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) กรณีเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกใหซ่ึงใชแทน
บัตรประจําตัวประชาชนไดตามกฎหมาย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาทะเบียนบานฉบับถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(2) กรณีเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
/ผูมีอํานาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริ ษัทจํา กัด หรือบริ ษัทมหาชนจํา กัด ใหยื่นสํา เนาใบสํา คัญแสดง 
การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม บัญชีผูถือหุนรายใหญ และ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

/(3) ในกรณีท่ีผู... 
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 (3) ในกรณีท่ีผูประมูลเปนผูประมูลงานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด 
เปนบุคคลธรรมดา ท่ีมิไดถือสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  
ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 

 (4) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
4.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคา 

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (2) บัญชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
 (3) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP 
 (4) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมซองใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา ใหบรรจุในซองใบเสนอราคาปดผนึก

ใหเรียบรอย 

5. การเสนอผลประโยชนตอบแทน  
ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ             
แตงเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง ถาตัวเลข
และตัวอักษรไมตรงกัน จะถือตัวอักษรเปนสําคัญ การเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยผูเสนอราคาตองยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน  ซึ่งกําหนดราคาเริ่มตนของการประมูล  ดังนี้ 

โรงอาหาร ล็อคท่ี 2  จะตองเริ่มตนไมนอยกวา  56 บาท/เดือน 

6. กําหนดวนั เวลา และสถานทีร่บัซอง  
6.1 รับซองประมูล วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น.  

ถึ ง เวลา  12 .00 น . และปดรับซองเวลา  12 .00 น . ณ  หองประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  เม่ือพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลวจะไมรับซอง 
หรือเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

6.2 เปดซองประมลู วนัที ่10 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ 
หองประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

7. ซองประมลู  
ผู เขายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลไดไมเกิน 1 ซอง ซ่ึงปดผนึกเรียบรอย    

พรอมเขียนชื่อ – สกุล  หรือหางหุนสวน/บริษัทแลวแตกรณีท่ีหนาซอง ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล  
โดยยื่นซองประมูลดวยตนเอง  หากมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นซองประมูลแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูลดวย จาหนาซองวา“ซองประมูลเชาโรงอาหาร ล็อคที่...... 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 
2563” ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล 

 
    /8. หลักประกัน... 
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8. หลักประกนัซอง  
หล ักประก ันซองประม ูล  ให ม ีม ูลค า เป นจํานวนเง ินไม ต่ํากว าร อยละห า  (5%)  

แตไมเกินรอยละ 10 (10%) ของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําและจะตองไมต่ํากวา 100 บาท ดังนี้ 
โรงอาหาร ล็อคท่ี 2    ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน  100 บาท      

โดยใชหลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่ง คือ  
8.๑ เงินสด  
8.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยเปนเช็ค  

ลงวันท่ี ท่ียื่นซองประมูล หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ 
8.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
8.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจ            
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีใชเปนหลักประกันตามขอ 8.5 ใหผูใชหลักประกันตองสงมอบใบตราสารหนี้           

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมหนังสือสงมอบใบตราสารหนี้ (ตามแบบท่ี ธปท.กําหนด) 
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน           

ใหทันทีหลังจากท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลการใหเชาทรัพยสิน 
ท่ีตั้งในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีไดคัดเลือกไวจะคืนใหตอเม่ือ ไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  

การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย และถาผูประมูลได  
ไมมาลงนามในสัญญาเชาทรัพยสินกับองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา ภายในกําหนดจะริบหลักประกันซอง 

9. การสงวนสิทธ ิ 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว ซ่ึงสิทธิ์ ท่ีจะใหผูประมูลรายใดก็ได เชา

อสังหาริมทรัพยท่ีทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูเสนอประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิกการประมูล
ครั้งนี้ก็ได ท้ังนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ  ท้ังนี้เพ่ือรักษาประโยชนของราชการของนักเรียน 
และบุคลากรท่ีไดรับผลกระทบ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเปนเด็ดขาด  
และการควบคุมราคาสินคาใหเปนอํานาจของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนจัดตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาราคาและกําหนดราคาสินคา 

10.  หลักเกณฑและสทิธใินการพจิารณาราคา  
10.1 ในการประมูลครั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาตัดสิน

จากผูเสนอผลประโยชนตอบแทนสูงสุดเปนผูชนะการประมูล  
10.2 องคการบริหารสวนจั งหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ ไม พิจารณาราคา 

ของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลราคา 

เชาทรัพยสิน ท่ีตั้งในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
(2) เ สนอรายละ เ อียดแตกต า ง ไปจาก เ ง่ื อน ไข ท่ี กํ าหนดใน เอกสารประมูล 

ท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
10.3 ในการตัดสินการประมูลหรือในการทําสัญญา องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด 
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ท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา 
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  

10.4 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลวา ผูประสงคจะเสนอราคา 
ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเปนผู มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  

10.5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาสูงสุด  
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด  
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง
คณะกรรมการประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล และลงโทษ 
ผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน                                     

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายไดวา 
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะใหผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น                                                          

11.  การทําสญัญาเชาและหลกัประกันสญัญา  
ผูชนะการประมูลราคาจะตองทําสัญญาเชากับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและจะตองวาง 
หลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) แตไมเกินรอยละ 10 (10%) และจะตองไมต่ํากวา 
100 บาท ของราคาที่ประมูลได  ใหองคการบริหารสวนจงัหวดันครราชสมีา ยึดถือไวในขณะทําสญัญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 8 หากผูชนะการประมูลได ไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนด (ภายใน
วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) หรือตามท่ีไดรับแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาดังกลาว โดยไมมีเหตุอันควรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะริบ
หลักประกันซองตามขอ 8 และรายงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาใหผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน แลวแตกรณี พรอมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือ
พิจารณาสั่งใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 

-  กรณีคืนหลักประกันสัญญา ใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

12.  การชาํระคาเชา  
ครั้งท่ี 1 โรงอาหาร ล็อคท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 30 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ใหชําระคาเชาเปน (งวด/ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภายในวันท่ี 1  ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 
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ครั้งท่ี 2 โรงอาหาร ล็อคท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 30 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ใหชําระคาเชาเปน (งวด/ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภายในวันท่ี  1  ธันวาคม   
พ.ศ. 2563 

กรณีผูเชาชําระคาเชาเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูเชาตองชําระเงินเพ่ิมอีกในอัตรา 
รอยละ 1.25 ของยอดเงินท่ีคางชําระหากคางชําระคาเชาเกิน 1 เดือน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
อาจบอกเลิกสัญญาเชาและริบหลักประกันสัญญา โดยผูเชาไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

                       13. หนาที่และความรบัผดิชอบของผูเชา 
13.1 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย

แทนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี หรือภาษีอ่ืนใด 
ผูเชามีหนาท่ีตองชําระแทนผูใหเชาตามสัญญาเชาท่ีกําหนดไว  

13.2 ผูเชามีหนาท่ีบํารุงรักษา และซอมแซมเล็กนอย เพ่ือรักษาสถานท่ีเชา และเครื่อง
อุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ท้ังนี้ โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 

13.3 ผูเชาตองชําระคาจัดเก็บขยะมูลฝอยแกโรงเรียน เปนประจําทุกเดือน ตามอัตรา 
ท่ีโรงเรียนกําหนด 

13.4 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบชําระคาน้ําประปา คาไฟฟา ใหแกการประปา และการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

13.5 การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ หรือปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง อาคาร 
ภายในเขตโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
กอนดําเนินการ  

13.6 ผู เชาจะตองยินยอมใหผู ให เชาเขาไปดําเนินการรื้อถอนหรือตอเติมอาคาร  
เพ่ือซอมแซม ปรับปรุงใหดีข้ึน และผูเชาไมมีสิทธิฟองรองหรือเรียกคาเสียหายซ่ึงอาจจะมีข้ึนจากการกระทํา
ดังกลาวของผูใหเชา  

13.7 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ์หามมิใหเชาชวง โอนสิทธิ ์
การเชาหรือเปลี่ยนตัวผูเชา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

13.8 หามผูเชานําท่ีดินท่ีเชา อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางในท่ีดินท่ีเชาท้ังหมด หรือ บางสวน
ไปใชประโยชนอ่ืนนอกจากเพ่ือวัตถุประสงคในการเชา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูใหเชาเปนกรณีไป  

13.9 หามผูเชาใชหรือยินยอมใหผู อ่ืนใชท่ีดินท่ีเชาเพ่ือการใดๆ อันเปนท่ีนารังเกียจ 
แกสังคม นาจะเปนการเสียหายแกท่ีดินหรืออาคารท่ีเชา จะกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญแกผู อ่ืน 
หรือผูอยูขางเคียงหรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน  

13.10 ผู เชาจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโดยเครงครัด  

13.11 ผูเชาจะตองเขามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ท่ีโรงเรียนกําหนด 
13.12 หามผูเชาเคลื่อนยายทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ท่ีตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 

13.13 ผูเชาตองปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบรอย ภายในพ้ืนท่ีใหเชา
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้  

/-บํารุงรักษา... 
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- บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ไดแก ตัวอาคาร พ้ืน ผนังเพดาน หองสวม กอกน้ําใช 
ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  

- จัดใหมีการทําความสะอาดใหครอบคลุมท้ังบริเวณภายในและภายนอกอาคาร  
เก็บกวาดมูลฝอยเปนประจํา และดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ เพ่ือไมใหเปนท่ีสะสม
หรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวจนกอใหเกิดความสกปรกหรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค  

- ผูเชาตองจัดใหมีน้ําสะอาดหรือน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางมือ ลางภาชนะ 
อุปกรณ และตองจัดใหมีท่ีเก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ  

13.14 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชบังคับอยูแลวในขณะนี้หรือท่ีจะออก
ใชบังคับในภายหนาทุกประการ 

13.15 เม่ือสัญญาเชาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ผู เชาจะตองจัดการบริเวณสถานท่ีเชา 
พรอมท้ังอาคารท่ีเชาใหอยูในสภาพเรียบรอยหรืออยูในสภาพเดิม โดยผูเชาและบริวารจะตองขนยายทรัพยสิน 
และออกจากสถานท่ีเชาพรอมตองสงมอบสถานท่ีใหผูใหเชาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง 

13.16 หากผูเชาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเชา  
 
 

     องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

 

              วันท่ี  2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 

 
 

 


