
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง ให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มนํ้าดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน 
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล
ม กีำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี จำนวน 1๓ ตู้ ดังต่อ'ไปน้ี
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‘ะH  c i๓. ซุ้มนาดืม ตู้ท ๓ ขนาดพนท ๔ ตารางเมตร
กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 

๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นซองประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสาร 
เพ ิ่มเต ิมโดยเด ็ดชาด และจะเป ิดซองประมูลราคาในวันเด ียวก ัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมรักษ์บัวใหญ่ โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำ๓ อบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้ หรือ 
ความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ หรือ 
ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการเอง และต้อง 
ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนซ่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน เมษายน พ,ศ. ๒๔๖๔
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



เอกสารประกอบการประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน เลขท่ี ๒/๒๕๖๔ 
การให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มนํ้าดื่ม ท่ีต้ังในโรงเรียน บัวใหญ่ โดยวิธีประมูล 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เข่าทรัพย์สิน 
ประเภทซุ้มน้ําด่ืม ท่ีต้ังในโรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล 
ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับอลังหารีมทรัพย์ที่จะให้เช่า 
ซุ้มน้ําด่ืม จำนวน ๓ ตู้ รายละเอียดขนาดพ้ืนท่ีดังน้ี
๑. ซุ้มน้ําด่ืม ต ู้ท ี่ ๑ ขนาดพ้ืนท่ี ๔ ตารางเมตร
๒. ซุ้มน้ําด่ืม ต ู้ท ี่ ๒ ขนาดพ้ืนท่ี ๔ ตารางเมตร
๓. ซุ้มน้ําด่ืม ต ้ท ี่ ๓ ขนาดพ้ืนท่ี ๔ ตารางเมตร

๒. ระยะเวลาการเช่าและประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่า
๒.® ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ( ๓  ปี ๖ ภาคเรียนๆละ ๔ เดือน)
๒.๒ วงเงินท่ีจะประมูล

๑. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๑ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี
๒. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๒ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี
๓. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๓ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี

๓.คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
๓.๑ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิลำเนา หรือถ่ินท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง และ 

มีอาชีพท่ีม่ันคงเช่ือถือได้
๓.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิฑธ๋ิ หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาล เว้นแต่รัฐบาล 

ชองผู้เช้าประมูลราคาจะได้มีคำส่ังให้สละสิทธ้ิ หรือความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาในคร้ังน้ี

๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระค่าเช่า, ค่าภาษีต่าง  ๆ และเง่ือนไขตามสัญญาเช่าขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๔. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล (แยกยื่นจากซองเสนอราคา)
ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองประมูล โดยแยกไว้นอกซอง 

ประมูล เป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่งใช้ 

แทนบัตรประจำตัวประซาซนได้ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาใบสำคัญแสดงการจด 

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/ 
ผู้มีอำนาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(๓) ในกรณีที่ผู้ประมูลเนินผู้ประมูลงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเนิน 
บุคคลธรรมดา ท่ีมิได้ถือสัญซาติไทยก็ให้ย่ืนสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเนินนิติบุคคล ให้ย่ืน 
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๔.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) หนังสือมอบอำนาจซ่ึงปิดอากรแสตมนิตามกฎหมาย ในกรณี,ท่ีผู้เสนอราคามอบ 
อำนาจให้บุคคลอ่ืนทำการแทน

(๒) บัญชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณี 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง  ๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย

(๓) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ให้บรรจุในซองใบเสนอราคา
ปิดผนึกให้เรียบร้อย

๔. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมากำหนด 

โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซื่อของผู้เสนอราคาให้ 
ซัดเจน จำนวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแค้ไข หากมีการ 
ขูดลบ ตก เติม แค้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 
ทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือตัวอักษรเนินสำคัญ การเสนอราคาให้เสนอเนินเงินบาทและ 
เสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยผ ูเ้สนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ซึ่งกำหนดราคาเริ่มต้นของ 
การประมูล ดังน้ี

๑. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๑ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี
๒. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๒ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน/ต่อปี
๓. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๓ ต้องไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/ภาคเรยน/ต่อป

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

๑ ๐ .๐ ๐  น. ถ ึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และปิดรับซองเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษ์บัวใหญ่
โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราขสีมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซอง 
ประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

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

/ ๗. ซองประมล



๗. ซองประมูล
ผู้เข้ายื่นซองประมูล ๑ ราย มีสิทธิย่ืนประมูลไดไม่เกิน ๑ ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อย 

พร้อมเขียนซ่ือ -  สกุล หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทแล้วแต่กรณีท่ีหน้าซอง ย่ืนต่อคณะกรรมการรับซองประมูล 
โดยย่ืนซองประมูลด้วยตนเอง หากมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนย่ืนซองประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้อง 
ตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย จ่าหน้าซองว่า“ซองประมูลเช่าซุ้มนํ้าดื่ม ตาม 
ประกาศ ให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มนํ้าดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล โรงเรียนบัวใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ย่ืนต่อคณะกรรมการรับซองประมูล 

๘. หลักประกันซอง
หลักประกันซองประมูล ให้มีมูลค่าเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้า (๕%) ของ 

ประ'โยชน์ตอบแทน'ข้ันต่ํา ดังน้ี
๑. ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๑ ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน ๕๐ บาท
๒.ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๒ ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน ๕๐ บาท
๓.ซุ้มน้ําด่ืม ตู้ท่ี ๓ ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน ๕๐ บาท

โดยใช้หลักประกันซองอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 
๘.๑ เงินสด
๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นเช็ค 

ลงวันท่ี ที่ยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ ของทางราชการ
๘.๓ หนังสือค้ําประกันชองธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
๘.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท 

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบ 
ธุรกิจ ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไต้แจ้งซ่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีใช้เป็นหลักประกันตามข้อ ๘.๕ ให้ผู้ใช้หลักประกันต้องส่งมอบใบตราสารหนี้ 

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหน้ี (ตามแบบท่ี ธปท.กำหนด)
หลักประกัน'ซองตาม'ช้อน้ี องค์การบริหารส่วนวังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน 

ให้ทันทีหลังจากที่องค์การบริหารส่วนวังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายซื่อผู้ชนะการประมูลการให้เช่า 
ทรัพย์สิน ท่ีต้ังในโรงเรียนบัวใหญ่ เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีไต้คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเม่ือ ไต้ทำสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาไต้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย และถ้าผู้ประมูลไต้ 
ไม่มาลงนามในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนวังหวัดนครราชสีมา ภายในกำหนดจะริบหลักประกัน 
ซอง

๙.การสงวนสิทธิ
องค์การบริหารส่วนวังหวัดนครราชสีมาทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ไต้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่ทำการประมูล โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก 
การประมูลครั้งนี้ก็ไต้ ทั้งนี้ ผู้เช้าประมูลไม,มีสิทธิ้เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ชอง 
ราชการ ของนักเรียนและบุคลากรที่ไต้รับผลกระทบและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนวังหวัด 
นครราชสีมาเป็นเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนวัดต้ังข้ึนเพ่ือ 
พิจารณาราคาและกำหนดราคาสินค้า

/ ๑๐.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา



* ๑๐.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๑๐.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาตัดสิน 

จากผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี
(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลราคา 

เช่าทรัพย์สิน ท่ีต้ังในโรงเรียน โรงเรียนบัวใหญ่
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลที่เป็น 

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
๑๐.๓ ในการตัดสินการประมูลหรือในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือ 
ไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๑๐.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
ประมูลหรือเป็นผู้ม ีส ิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน

๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทิ้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ 
พิจารณา ทิ้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราฃการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมท้ิงคณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล 
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคล 
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะให้ผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถดำเนินงานตาม 
การประมูลหากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคา 
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

๑ ๑ .การทำสัญญาเช่าและหลักประกันสัญญา
ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

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

/กรณีสัญญาเช่า



กรณีสัญญาเช่ามีอายุไม่เกิน ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะปรับปรุง 
อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราเช่าเดิมทุกป ี

๑๒. การชำระค่าเช่า

๑๕

๒๙

©๕

๒๙

(ริ)ร!

๒๙

คร้ังท่ี ๑ ซุ้มน้ําด่ืมตู้ท่ี 
พฤษภาคม ๒๕๖๔

คร้ังท่ี ๒ ซุ้มน้ําด่ืมตู้ท่ี 
ตุลาคม ๒๕๖๔

คร้ังท่ี ๓ ซุ้มน้ําด่ืมต้ท่ี 
พฤษภาคม ๒๕๖๕

คร้ังท่ี ๔ ซุ้มน้ําด่ืมตู้ท่ี 
ตุลาคม ๒๕๖๕

คร้ังท่ี ๕ ซุ้มน้ําด่ืมตู้ท่ี 
พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ 

๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ 

๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ 

๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ 

๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่

๑ ภายในวันท่ี 

๒ ภายในวันท่ี 

๑ ภายในวันท่ี 

๒ ภายในวันท่ี 

๑ ภายในวันท่ี

คร้ังท่ี ๖ ซุ้มน้ําด่ืมตู้ท่ี ๑ - ๓ ให้ชำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน/ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันท่ี 
ตุลาคม ๒๕๖๖

กรณีผู้เช่าชำระค่าเช่าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เช่าต้องชำระเงินเพ่ิมอีกในอัตราร้อยละ
๑.๒๕ ของยอดเงินที่ค้างชำระหากค้างชำระค่าเช่าเกิน ๑ เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอาจ
บอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญา โดยผู้เข่าไม่มีสิทธ้ีเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

๑๓.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า
๑๓.๑ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตาม 

กฎหมายแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เซ่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี 
หรือภาษีอ่ืนใด ผู้เช่ามีหน้าท่ีต้องชำระแทนผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าท่ีกำหนดไว้

๑๓.๒ ผู้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา และซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อรักษาสถานที่เช่า และ 
เคร่ืองอุปกรณีต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ท้ังน้ี โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

๑๓.๓ ผู้เช ่าต้องชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยแก'โรงเรียน เป็นประจำทุกเดือน ตาม 
อัตราท่ีโรงเรียนกำหนด

๑๓.๔ ผู้เข่าเป็นผู้รับผิดขอบชำระค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่การประปา และการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามท่ีโรงเรียนกำหนด

๑๓.๕ การก่อสร้างอาคารหรือสิ'งก'อสร้างใดๆ หรือปรับปรุง ต'อเติม ดัดแปลง 
อาคาร ภายในเขตโรงเรียนบัวใหญ่ ต้องไต้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก่อนดำเนินการ

๑๓.๖ ผู้เช ่าจะต้องยินยอมให้ผู้ให ้เช ่าเช ้าไปดำเนินการรื้อถอนหรือต่อเติมอาคาร 
เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดืข้ึน และผู้เช่าไม'มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายซ่ึงอาจจะมีข้ึนจากการกระทำ 
ดังกล่าวของผู้ให้เข่า

๑๓.๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธึ๋ห้ามมิให้เช่าช่วง โอนสิทธึ๋
การเช่าหรือเปลี่ยนตัวผู้เช่า เว้นแต่จะไต้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑๓.๘ ห้ามผู้เข่านำที่ดินที่เข่า อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าทั้งหมด หรือ 
บางส่วนไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเช่า เว้นแต่จะไต้รับอนุมัติจากผู้ให้เข่าเป็นกรณีโป

/ ๑๓.๙ ห้ามผิ'เช่า
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๑๓.๙ ห้ามผู้เข่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ 
สังคม น่าจะเป็นการเสียหายแก,ที่ดินหรืออาคารที่เข่า จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่นหรือผู้อยู่ 
ช้างเคียงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดืของ 
ประซาขน

๑๓.๑๐ ผู้เข่าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ตามพระราฃบัญญัติการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

๑๓.๑๑ ผู้เข่าจะต้องเช้ามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ท่ีโรงเรียนกำหนด 
๑๓.๑๒ ห้ามผู้เข่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขสีมา ท่ีต้ัง 

อยู่ในบริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราขสีมา

๑๓.๑๓ ผู้เข่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ภายในพ้ืนท่ีให้ 
เข่าให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปน้ี

- บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ตัวอาคาร พ้ืน ผนังเพดาน ห้องส้วม 
ก๊อกน้ําใช้ ระบบบำบัดนํ้าเสีย อุปกรณ์ต่างๆ เข่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ําประปา เป็นต้น และ 
สาธารณูปโภคอ่ืน  ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา

- จัดให้มีการทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั้งบริเวณภายในและภายนอก 
อาคาร เก็บกวาดมูลฝอยเป็นประจำ และดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพ่ือไมให้เป็น 
ท่ีสะสมหรือหมักหมมส่ิงหน่ึงส่ิงใดไว้จนก่อให้เกิดความสกปรกหรือเป็นท่ีเพาะพันธุสัตว์พาหะนำโรค

- ผู้เข่าต้องจัดให้มีนํ้าส ะอาดหรือน ํ้าประปาอย่างเพ ียงพอสำหรับล้างมือ 
ล้างภาฃนะ อุปกรณ์ และต้องจัดให้มีท่ีเก็บสำรองน้ําให้มีปริมาณเพียงพอ

๑๓.๑๔ใน ระห ว ่างอ าย ุส ัญ ญ าเข ่า  ผ ู้เข ่าจ ะ ต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิต าม ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยซนัในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิบท่ีใช้บังคับอยู่แล้วใน 
ขณะน้ีหรือท่ีจะออกใช้บังคับในภายหน้าทุกประการ

๑๓.๑๔ เมือสัญญาเข่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข่าจะต้องจัดการบริเวณ 
สถานที่เข่าพร้อมทั้งอาคารที่เข่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิม โดยผู้เข่าและบริวารจะต้องขน 
ย้ายทรัพย์สินและออกจากสถานท่ีเข่าพร้อมต้องส่งมอบสถานท่ีให้ผูให้เข่าให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ วัน นับแต่ 
วันท่ีสัญญาส้ินสุดลง

ส่วนจังหวัดนครราฃสีมา
๑๓.๑๖ หากผู้เข่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าว องค์การบริหาร 

จะบอกเลิกสัณณาและริบหลักประกันสัณณาฝT  •ะ:^
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