
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง  ให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยวิธีประมูล  

 
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน             

ท่ีต้ังอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  ต าบลโนนตูม   อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี
ประมูล  มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ....1.... ปี  จ านวน …5……. รายการ  ดังต่อไปนี้  

1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ขนาดพื้นท่ี ……15.…….. ตารางเมตร 
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ขนาดพื้นท่ี ……15.…….. ตารางเมตร 
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ขนาดพื้นท่ี ……15.…….. ตารางเมตร 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ขนาดพื้นท่ี ……15.…….. ตารางเมตร 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ขนาดพื้นท่ี ……15.…….. ตารางเมตร 

 ก าหนดยื่นซองประมูลราคาในวันท่ี...3… ..เดือน….มิถุนายน......พ.ศ. 2564  ต้ังแต่เวลา 
.....08.30.... น. ถึงเวลา ……12.00…… น. เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลายื่นซองประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน เวลา ……13.00……… น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุม...โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม...... ต าบลโนนตูม...... อ าเภอชุมพวง.....  จังหวัดนครราชสีมา 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความ
คุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ หรือความ   
คุ้มกันเช่นว่านั้น  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีประกอบกิจการเอง และต้อง  
ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา การให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  และขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับการประมูล แบบสัญญาเช่า
ต่าง ๆ และขอรับเอกสาร ได้ที่โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ต าบลโนนตูม    อ าเภอชุมพวง    จังหวัด
นครราชสีมา  ต้ังแต่วันที่ ……20…… เดือน …พฤษภาคม….. พ.ศ. 2564  ถึง วันที่…2.. เดือน …มิถุนายน…
พ.ศ.  2564  ในวันและเวลาราชการ   ผู้ท่ีไม่มาติดต่อขอรับใบเสนอราคาจะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นซองประมูลราคา  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ...20.... เดือน ...พฤษภาคม.....  พ.ศ. 2564 
 

                                          
                                          (นายธีรยุทธ   ตะวัน) 

                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
                       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 



เอกสารประกอบการประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน เลขที่ ..01... / 2564 
การให้เช่าทรัพย์สินพืน้ที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  โดยวิธีประมูล 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ...20... เดือน ....พฤษภาคม..... พ.ศ. 2564 

 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน 

ท่ีต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม   ต าบล โนนตูม   อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยวิธีประมูล ซึ่งมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

1. รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า 
1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ขนาดพื้นท่ี …15.……. ตารางเมตร 
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ขนาดพื้นท่ี …15……. ตารางเมตร 
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ขนาดพื้นท่ี …15.……. ตารางเมตร 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ขนาดพื้นท่ี ...15........ ตารางเมตร 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ขนาดพื้นท่ี …15.……. ตารางเมตร 
 

2. ระยะเวลาการเช่าและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า 
2.1 ระยะเวลาการเช่า …1... ป ี 
2.2 วงเงินที่จะประมูล  

(1) โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ต้องไม่ต่ ากว่า …1,260…… บาท/ปี  
(2) โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ต้องไม่ต่ ากว่า …1,260…… บาท/ปี  
(3) โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ต้องไม่ต่ ากว่า …1,260…… บาท/ปี  
(4) โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ต้องไม่ต่ ากว่า …1,260…… บาท/ปี  
(5) โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ต้องไม่ต่ ากว่า …1,260…… บาท/ปี  
 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล  
3.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง และ มี

อาชีพท่ีมั่นคงเช่ือถือได้  
3.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาประมูลให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือต้องไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี้ 

3.4 ไม่เป็นผู้ท่ีค้างช าระค่าเช่า, ค่าภาษีต่าง ๆ และเงื่อนไขตามสัญญาเช่าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล (แยกยื่นจากซองเสนอราคา) 
ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองประมูล โดยแยกไว้นอกซอง

ประมูล เป็น 2 ส่วน คือ 
4.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
 

/-ส าเนาบัตร… 
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- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ซึ่งใช้แทน
บัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) กรณีเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ/        
ผู้มีอ านาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีท่ีผู้ประมูลเป็นผู้ประมูลงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
4.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
 (2) บัญ ชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (3) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP 
 (4) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ให้บรรจุในซองใบเสนอราคาปิดผนึก

ให้เรียบร้อย 

5. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน  
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ             
ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง ถ้าตัวเลข
และตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือตัวอักษรเป็นส าคัญ การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยผู้เสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน  ซ่ึงก าหนดราคาเร่ิมต้นของการประมูล  ดังนี้ 

 
1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1  จะต้องเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  ……1,260…… บาท/เดือน 
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2  จะต้องเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  ……1,260…… บาท/เดือน  
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3  จะต้องเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  ……1,260…… บาท/เดือน  
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4  จะต้องเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  ……1,260…… บาท/เดือน 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5  จะต้องเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  ……1,260…… บาท/เดือน  

/6. ก าหนดวัน… 



-4- 
 

6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง  
6.1 รับซองประมูล วันที…่3 .. เดือน …มิถุนายน……. พ.ศ. 2564   ต้ังแต่เวลา 

....08.30.... น. ถึงเวลา …12.00…… น. และปิดรับซองเวลา ……12.00……. น. ณ ห้องประชุม..โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม.... ต าบลโนนตูม........อ าเภอ ชุมพวง....... จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลารับ
ซองประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

6.2 เปิดซองประมูล วันที่…3… เดือน …มกราคม… พ.ศ…… 2564  เวลา 
……13.00……… น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม................................................ 

7. ซองประมูล  
ผู้เข้ายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลได้ไม่เกิน  1 ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อย    

พร้อมเขียนช่ือ – สกุล  หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทแล้วแต่กรณีท่ีหน้าซอง ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล  
โดยยื่นซองประมูลด้วยตนเอง  หากมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย จ่าหน้าซองว่า“ซองประมูลเช่าพื้นที่ภายในอาคาร โรง
อาหาร ท่ีต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม..(.ล็อคที่……..)  ประจ าปีงบประมาณ 2564” ยื่นต่อคณะกรรมการ
รับซองประมูล 

8. หลักประกันซอง  
หลักประกันซองประมูล ให้มีมูลค่าเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า (5%) ของ

ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ดังนี้ 
1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1  ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน ...63....... บาท     
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน …63……. บาท      
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน ...63....... บาท 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน ....63...... บาท 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน …63……. บาท      

โดยใช้หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  
8.1 เงินสด  
8.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นเช็ค   

ลงวันท่ี ท่ียื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ของทางราชการ 
8.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
8.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ            
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

 8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      กรณีใช้เป็นหลักประกันตามข้อ 8.5 ให้ผู้ใช้หลักประกันต้องส่งมอบใบตราสารหนี้           

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ (ตามแบบท่ี ธปท.ก าหนด) 
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน           

ให้ทันทีหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลการให้เช่าทรัพย์สิน 
ท่ีต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีได้คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อ    ได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 
/การคืนหลัก…. 
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การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย และถ้าผู้ประมูลได้        
ไม่มาลงนามในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในก าหนดจะริบหลักประกันซอง 

9. การสงวนสิทธิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ท่ีจะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ท่ีท าการประมูล โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ท้ังนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการ 
ของนั ก เรียนและบุคลากร ท่ี ไ ด้รับผลกระทบ   และให้ ถือว่ าการตัด สินขององ ค์การบริห าร ส่วน                
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการท่ีโรงเรียน    
จัดต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาราคาและก าหนดราคาสินค้า 

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
10.1 ในการประมูลคร้ังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณา

ตัดสินจากผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล  
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์

จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
      (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลราคา

เช่าทรัพย์สิน ท่ีต้ังในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 
      (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลท่ีเป็น

สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
10.3 ในการตัดสินการประมูลหรือในการท าสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  

10.4 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  

10.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาสูงสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังคณะกรรมการ
ประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะให้ผู้มีสิทธิ   
เสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถด าเนินงานตาม                
การประมูลหากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา                
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น  

11. การท าสัญญาเช่าและหลักประกันสัญญา  
ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องท าสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาที่ประมูล  ได้ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 8 
หากผู้ชนะการประมูลได้   ไม่ไปท าสัญญาเช่าภายในก าหนด  (ภายในวันท่ี…8… เดือน ….มิถุนายน…. พ.ศ. 
2564)  หรือตามท่ีได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่า
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามข้อ 8  

12. การช าระค่าเช่า  
ครั้งท่ี 1   โรงอาหาร   ล็อคท่ี ....1.....ให้ช าระค่าเช่าเป็นปีการศึกษา  ภายในวันท่ี    

8    มถิุนายน    พ.ศ   2564   ครั้งท่ี 2   โรงอาหาร   ล็อคท่ี…2…ให้ช าระค่าเช่าเป็นเป็นปีการศึกษา  ภายใน
วันท่ี    8    มิถุนายน    พ.ศ   2564   ครั้งท่ี 3 โรงอาหาร ล็อคท่ี….3….ให้ช าระค่าเช่าเป็นเป็นปีการศึกษา  
ภายในวันท่ี    8    มิถุนายน    พ.ศ   2564   ครั้งท่ี 4 โรงอาหาร ล็อคท่ี….4.…ให้ช าระค่าเช่าเป็นเป็นปี
การศึกษา  ภายใน8    มิถุนายน    พ.ศ   2564   ครั้งท่ี 5  โรงอาหาร ล็อคท่ี….5.…ให้ช าระค่าเช่าเป็นเป็นปี
การศึกษา  ภายในวันท่ี    8    มิถุนายน    พ.ศ   2564   กรณีผู้เช่าช าระค่าเช่าเกินระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ผู้
เช่าต้องช าระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ   1.25 ของยอดเงินท่ีค้างช าระหากค้างช าระค่าเช่าเกิน 1 เดือน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อาจบอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญา โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า 
13.1 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย

แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี หรือภาษีอื่นใด 
ผู้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระแทนผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าท่ีก าหนดไว้  

13.2 ผู้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อรักษาสถานที่เช่า และเครื่อง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ท้ังนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน  

13.3 ผู้เช่าต้องช าระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่โรงเรียน เป็นประจ าทุกเดือน ตามอัตราท่ี
โรงเรียนก าหนด 

13.4 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่การประปา และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

13.5 การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ หรือปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง อาคาร 
ภายในเขตโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม   ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อน
ด าเนินการ  

13.6 ผู้เช่าจะต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปด าเนินการรื้อถอนหรือต่อเติมอาคาร  เพื่อ
ซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น และผู้เช่าไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายซึ่งอาจจะมีขึ้นจากการกระท า
ดังกล่าวของผู้ให้เช่า  

/13.7 องค์การ… 
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13.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เช่าช่วง โอนสิทธิ์การ
เช่าหรือเปลี่ยนตัวผู้เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

13.8 ห้ามผู้เช่าน าท่ีดินท่ีเช่า อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าท้ังหมด หรือ บางส่วน
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นกรณีไป  

13.9 ห้ามผู้เช่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ท่ีดินท่ีเช่าเพื่อการใดๆ อันเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่
สังคม น่าจะเป็นการเสียหายแก่ท่ีดินหรืออาคารท่ีเช่า จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อื่นหรือผู้อยู่
ข้างเคียงหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี         
ของประชาชน  

13.10 ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

13.11 ผู้เช่าจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ท่ีโรงเรียนก าหนด 
13.12 ห้ามผู้เช่าเคล่ือนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง

อยู่ในบริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

13.13 ผู้เช่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ภายในพื้นท่ีให้เช่าให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

- บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนังเพดาน ห้องส้วม ก๊อกน้ าใช้ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา เป็นต้น และสาธารณูปโภคอื่นๆ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

- จัดให้มีการท าความสะอาดให้ครอบคลุมทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
เก็บกวาดมูลฝอยเป็นประจ า และดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  เพื่อไม่ให้เป็นท่ีสะสม
หรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดไว้จนก่อให้เกิดความสกปรกหรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค 

- ผู้เช่าต้องจัดให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปาอย่างเพียงพอส าหรับล้างมือ ล้างภาชนะ 
อุปกรณ์ และต้องจัดให้มีท่ีเก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอ  

13.14 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือท่ีจะออกใช้
บังคับในภายหน้าทุกประการ 

13.15 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้เช่าจะต้องจัดการบริเวณสถานที่เช่า
พร้อมท้ังอาคารท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิม โดยผู้เช่าและบริวารจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน
และออกจากสถานท่ีเช่าพร้อมต้องส่งมอบสถานท่ีให้ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีสัญญาส้ินสุด
ลง 

13.16 หาก ผู ้เช ่า ไม ่ปฏิบ ัต ิตามเงื ่อน ไขที ่ก าหนดดังกล่าว องค์การบร ิหารส่วน  
จังหวัดนครราชสีมา จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเช่า  

 
                                 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
          วันท่ี  20    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2564  
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1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1  ต้องวางหลักประกันซอง  จ านวนเงิน    63  บาท  
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน     63  บาท 
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน     63  บาท 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน     63  บาท 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ต้องวางหลักประกันซอง จ านวนเงิน     63  บาท 
 
 
 
 
 
 

 

 


