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เอกสารประกอบการประมูลราคาเชาทรัพยสิน เลขท่ี 0๑/256๔ 
การใหเชาทรัพยสิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา  โดยวิธีประมูล 

ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔ 
 

ดวย  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะประมูลใหเชาทรัพยสิน ท่ีตั้ง
ในโรงเรียนเมืองยางศกึษา  ตําบลเมืองยาง  อําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล ซึ่งมีหลักเกณฑ
และเงื่อนไข  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 ปการศึกษา (นบัตั้งแต ๔ มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันท่ี        

30 กันยายน 2565) 
 2.2 วงเงินที่จะประมูล  

(1) โรงอาหาร ล็อคที่ 1   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 
(2) โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 
(๓) โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 

3. คุณสมบัติของผูเขาประมูล  
3.1 ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลง และ    

มีอาชีพที่มั่นคงเชื่อถือได  
3.2 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล เวนแตรัฐบาลของผู

เขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ ์หรือความคุมกันเชนวานั้น  
3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาประมูลใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หรือตองไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดหรือขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี ้

3.4 ไมเปนผูที่คางชําระคาเชา, คาภาษีตาง ๆ และเงื่อนไขตามสัญญาเชาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนซองประมูล (แยกย่ืนจากซองเสนอราคา) 
ผูประมูลจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองประมูล โดยแยกไวนอกซองประมูล 

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

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหซึ่งใชแทนบัตร
ประจําตัวประชาชนไดตามกฎหมาย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- สําเนาทะเบียนบานฉบับถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
/(๒)  กรณีนิติบุคคล... 
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 (2) กรณเีปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ/ผูมี
อํานาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม บัญชีผูถือหุนรายใหญ และ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 (3) ในกรณีที่ผูประมูลเปนผูประมูลงานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิไดถือสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามทีร่ะบุไวใน (1) 

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

อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (2) บัญชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน 

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

เรียบรอย 

5. การเสนอผลประโยชนตอบแทน  
ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนดโดย

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

(1) โรงอาหาร ล็อคที่ 1   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 
(2) โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 
(๓) โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองไมต่ํากวา ๑๗๓   บาท/เดอืน 

 
 
 
 
 

/๖. กําหนดวัน... 
 



-๔- 
 

๖. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง  
6.1 รับซองประมูล วันที ่๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง

เวลา 10.00 น. และปดรับซองเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมงานแผนยุทธศาสตรการศึกษา โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา ตําบลเมืองยาง  อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลวจะ
ไมรับซอง หรือเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

6.2 เปดซองประมูล วันที ่๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 10.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุงานแผนยุทธศาสตรการศกึษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

7. ซองประมูล  
ผูเขายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลไดไมเกิน 1 ซอง ซึ่งปดผนึกเรียบรอย    พรอม

เขียนชื่อ – สกุล  หรือชื่อราน/บริษัท แลวแตกรณีที่หนาซอง ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล  โดยยื่นซอง
ประมูลดวยตนเอง  หากมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นซองประมูลแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย
ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูลดวย จาหนาซองวา“ซองประมูลเชา  โรงอาหาร ล็อคที่....... โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา  ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประมูล 

8. หลักประกันซอง  
หลักประกันซองประมูล ใหมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละหา (5%)แตไมเกิน

รอยละ 10 (10%) ของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําและจะตองไมต่ํากวา 100 บาท ดังนี้ 
1. โรงอาหาร ล็อคที่ 1  ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๑๐๐ บาท     
2. โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๑๐๐  บาท      
๓. โรงอาหาร ล็อคที่ ๓   ตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน ๑๐๐  บาท      

โดยใชหลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่ง คอื  
๘.๑ เงินสด  
๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยเปนเช็ค  ลง

วันที่ ท่ียื่นซองประมูล 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 เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่ไดคัดเลือกไวจะคืนใหตอเมื่อ    ไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  

 
 
 

/การคืนหลักประกัน... 



-๕- 
 

การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย และถาผูประมูลได          
ไมมาลงนามในสัญญาเชาทรัพยสินกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ภายในกําหนดจะริบหลักประกันซอง 

9. การสงวนสิทธิ  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะใหผูประมูลรายใดก็ไดเชา

อสังหาริมทรัพยท่ีทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูเสนอประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิกการ
ประมูลครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้นี้เพ่ือรักษาประโยชนของราชการ 
ของนักเรียนและบุคลากรที่ไดรับผลกระทบ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เปนเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินคาใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่โรงเรียน    จัดตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาราคา
และกําหนดราคาสินคา 

10. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
๑๐.1 ในการประมูลครั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาตัดสิน

จากผูเสนอผลประโยชนตอบแทนสูงสุดเปนผูชนะการประมูล  
๑๐.2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงค

จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลราคาเชา

ทรัพยสิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลที่เปนสาระสําคัญ 

หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
๑๐.3 ในการตัดสินการประมูลหรือในการทําสัญญา องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผู
ประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  

๑๐.4 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

๑๐.5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาสูงสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งคณะกรรมการ
ประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 

 
 

/ในกรณีท่ีผูมีสิทธิ... 
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ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสูงจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประมูลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะใหผูมีสิทธิ   เสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินงานตาม  การประมูลหาก
คําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไมรับราคา ของผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น  

11. การทําสัญญาเชาและหลักประกันสัญญา  
ผูชนะการประมูลราคาจะตองทําสัญญาเชากับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และจะตองวาง
หลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) แตไมเกินรอยละ 10 (10%) ของประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ําและจะตองไมต่ํากวา 100 บาท ของราคาท่ีประมูลได ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 8 หากผูชนะการประมูล
ได ไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนด  (ภายในวันท่ี ๑๔ เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๕)  หรือตามที่ไดรับแจงจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาดังกลาว โดยไมมีเหตุอันควร องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามขอ ๘ และรายงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาใหผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาเปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมความเห็นของตนเสนอไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงาโดยเร็ว 

-  กรณีคืนหลักประกันสัญญา ใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

12. การชําระคาเชา  
                           ครั้งที่ 1 โรงอาหาร ล็อคที่ 1 – 3 ตั้งแตวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕  
ถึงวันที่  30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๕ ใหชําระคาเชาเปน (งวด/ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภายในวันที ่ 
๑๔ มกราคม พ.ศ. 256๕ 
                           ครั้งที่ ๒ โรงอาหาร ล็อคที่ 1 – 3 ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๕  
ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๕ ใหชําระคาเชาเปน (งวด/ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภายในวันที ่ 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

กรณีผูเชาชําระคาเชาเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูเชาตองชําระเงินเพ่ิมอีกในอัตรารอยละ 
1.25 ของยอดเงินที่คางชําระหากคางชําระคาเชาเกิน 1 เดือน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา                 
อาจบอกเลิกสัญญาเชาและริบหลักประกันสัญญา โดยผูเชาไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสยีหายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หนาที่และความรับผิดชอบของผูเชา 
1๓.1 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย

แทนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ หรือภาษีอ่ืนใด ผู
เชามีหนาที่ตองชําระแทนผูใหเชาตามสัญญาเชาที่กําหนดไว  

1๓.2 ผูเชามีหนาที่บํารุงรักษา และซอมแซมเล็กนอย เพื่อรักษาสถานที่เชา และเครื่อง
อุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ทั้งนี้ โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  

1๓.3 ผูเชาตองชําระคาจัดเก็บขยะมูลฝอยแกโรงเรียน เปนประจําทุกเดือน ตามอัตราที่
โรงเรียนกําหนด 

1๓.4 ผูเชาเปนผูรับผิดชอบชําระคาน้ําประปา คาไฟฟา ใหแกการประปา และการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่โรงเรียนกําหนด 

1๓.5 การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ หรือปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง อาคาร 
ภายในเขตโรงเรียนเมืองยางศกึษา ตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กอนดําเนินการ  

                                                                       /13.6 ผูชวยจะตองยินยอม... 




