
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ต้ังในโรงเรียนสีคิว้วิทยาคาร โดยวิธีประมูล  
 

             ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน ที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนสคีิ้ว
วิทยาคาร ตำบลบ้านหัน   อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล  มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3  ปี (ปีการศึกษา)  
จำนวน  5 รายการ  ดังต่อไปน้ี  

ปีที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2566(ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่
วันที่   1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่  30  กันยายน 2565 , ภาคเรียนที่ 2 ต้ังแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2565  -  31  
มีนาคม  2566) 

ปีที่  2 ตั้งแต่วันที ่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที ่  31 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ภาคเรียนที่  1  
ต้ังแต่วันที่ 16  พฤษภาคม 2566  ถึงวันที่  30 กันยายน 2566  , ภาคเรียนที่ 2  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  
ถึงวันที่  31 มีนาคม 2567) 

ปีที่  3 ตั้งแต่วันที ่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที ่  31 มีนาคม พ.ศ. 2568 (ภาคเรียนที่  1  
ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2567  ถึงวันที่  30 กันยายน 2567  , ภาคเรียนที่  2 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2567  
ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2568) 

1. โรงอาหาร ล็อคที่ 1   ขนาดพ้ืนที ่ 12.50  ตารางเมตร 
2. โรงอาหาร ล็อคที่ 2   ขนาดพ้ืนที ่ 22.50  ตารางเมตร 
3. โรงอาหาร ล็อคที่ 3   ขนาดพ้ืนที่ 22.50   ตารางเมตร 
4. โรงอาหาร ล็อคที่ 4   ขนาดพ้ืนที ่ 22.50  ตารางเมตร 
5. โรงอาหาร ล็อคที่ 5   ขนาดพ้ืนที่  12.50  ตารางเมตร 

 กำหนดย ื ่นซองประม ูลราคาในว ันที่  30 เด ือน พฤษภาคม พ.ศ . 2565   ต ั ้ งแต ่ เวลา  09.00  น .  
ถ ึง เวลา  11.00  น . เม ื ่ อพ ้นกำหนดระยะเวลาย ื ่นซองประม ูลแล ้วจะไม ่ร ับซอง  หร ือเอกสารเพ ิ ่ม เต ิมโดยเด ็ดขาด  
และจะเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เสนอราคาจะต้องเป ็นบ ุคคลธรรมดา หร ือนิต ิบ ุคคล ไม ่ เป ็นผ ู ้ ได ้ร ับเอกส ิทธ์ิ  หร ือความค ุ ้มกัน 
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิ หรือความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เสนอราคาจะต้องเป ็นบ ุคคลธรรมดา หร ือนิต ิบ ุคคล ท ี ่ประกอบกิจการเอง และต้องไม ่ เป็น 
ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา การให้เช่าทรัพย์สินขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดต่าง ๆ  และขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับการประมูล แบบสัญญาเช่าต่าง ๆ และขอรับเอกสาร ได้ทีโ่รงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่วันที่ 24    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2565  ในวันและเวลาราชการ  ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับใบเสนอราคาจะไม่มีสิทธ์ิเข้าย่ืนซองประมูลราคา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
                                        ประกาศ  ณ  วันที่ 24   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                                                    
                                         (นายธวัชชัย   ฐากูรกุล) 

                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทน 
                       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 



เอกสารประกอบการประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน เลขที่ 1/2565 
การให้เช่าทรัพย์สินที่ต้ังในโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีประมูล 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน  
ท่ีต้ังในโรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร ตำบลบ้านหัน อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  โดยวิธีประมูล ซึ่งมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

1. รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า 
1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ขนาดพื้นท่ี  12.50  ตารางเมตร 
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ขนาดพื้นท่ี  22.50  ตารางเมตร 
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ขนาดพื้นท่ี 22.50   ตารางเมตร 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ขนาดพื้นท่ี  22.50  ตารางเมตร 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ขนาดพื้นท่ี  12.50  ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเช่าและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ 
2.1 ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี (ปีการศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 

ปีที่  1 ตั้ งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
(ภาคเรียนที่  1  ตั้งแต่วันที่    1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่   30  กันยายน 2565 , ภาคเรียนที่  2 
ต้ังแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2565  -  31  มีนาคม  2566) 

ปีที่  2 ตั้งแต่วันที่  .16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2567 
(ภาคเรียนที่  1  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม 2566  ถึงวันที่   30 กันยายน 2566  , ภาคเรียนที่ 
2  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันท่ี  31 มีนาคม 2567) 

ปีที่  3 ตั้งแต่วันที่  16. พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2568 
(ภาคเรียนที่  1  ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2567  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  , ภาคเรียนที่ 2 
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2567  ถึงวันท่ี 31  มีนาคม 2568) 

2.2 วงเงินที่จะประมูล  
(1) โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ต้องไม่ต่ำกว่า 125 บาท/เดือน 
(2) โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ต้องไม่ต่ำกว่า 225บาท/เดือน  
(3) โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ต้องไม่ต่ำกว่า 225  บาท/เดือน  
(4) โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ต้องไม่ต่ำกว่า 225บาท/เดือน  
(5) โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ต้องไม่ต่ำกว่า 125 บาท/เดือน 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล  
3.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู ่เป็นหลักแหล่ง  

และมีอาชีพท่ีมั่นคงเช่ือถือได้  
3.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาประมูลให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี้ 

3.4 ไม ่เป ็นผู ้ท ี ่ค ้างชำระค่าเช่า , ค่าภาษีต ่าง  ๆ และเง ื ่อนไขตามสัญญาเช่าของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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/4. หลักฐาน... 
 

3. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล (แยกยื่นจากซองเสนอราคา) 
ผู ้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื ่นมาพร ้อมกับซองประมูล โดยแยกไว้  

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

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่งใช้แทน
บัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาใบสำคัญแสดง 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
/ผู้มีอำนาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บร ิษ ัทจำกัด หร ือบร ิษ ัทมหาชนจำกัด ให้ย ื ่นสำเนาใบสำคัญแสดง  
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม บัญชีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีที่ผู้ประมูลเป็นผู้ประมูลงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู ้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิได้ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
4.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู ้เสนอราคา  

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน 
 (2) บัญชีรายการ (หรือใบปริมาณงาน) ซึ ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย 
 (3) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP 
 (4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ให้บรรจุในซองใบเสนอราคาปิดผนึก

ให้เรียบร้อย 

4. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน  
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ             
ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กำกับไว้ทุกแห่ง ถ้าตัวเลข
และตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือตัวอักษรเป็นสำคัญ การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยผู้เสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน  ซ่ึงกำหนดราคาเร่ิมต้นของการประมูล  ดังนี้ 
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/1. โรงอาหาร... 
(1) โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ต้องไม่ต่ำกว่า 125 บาท/เดือน 
(2) โรงอาหาร ล็อคท่ี 2   ต้องไม่ต่ำกว่า 225บาท/เดือน  
(3) โรงอาหาร ล็อคท่ี 3   ต้องไม่ต่ำกว่า 225  บาท/เดือน  
(4) โรงอาหาร ล็อคท่ี 4   ต้องไม่ต่ำกว่า 225บาท/เดือน 
(5) โรงอาหาร ล็อคท่ี 5   ต้องไม่ต่ำกว่า 125 บาท/เดือน 

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง  
6.1 รับซองประมูล วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  

ถึงเวลา 11.00 น. และปิดรับซองเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร   ตำบลบ้านหัน 
อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองประมูลแล้วจะไม่รับซอง หรือเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 

6.2 เปิดซองประมูล วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร 

6. ซองประมูล  
ผู้เข้ายื ่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื ่นประมูลได้ไม่เกิน 1 ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อย    

พร้อมเขียนชื่อ – สกุล  หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทแล้วแต่กรณีที่หน้าซอง ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล  
โดยยื่นซองประมูลด้วยตนเอง  หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย จ่าหน้าซองว่า“ซองประมูลเช่าโรงอาหาร ล็อคที่...... 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร   ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565” ยื่น
ต่อคณะกรรมการรับซองประมูล    

7. หลักประกันซอง  
หลักประกันซองประมูล ให้มีมูลค่าเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า (5%)  

แต่ไม่เกินร้อยละ 10 (10%) ของประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท ดังนี้ 
1. โรงอาหาร ล็อคท่ี 1   ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน 182บาท     
2. โรงอาหาร ล็อคท่ี 2    ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน 327บาท      
3. โรงอาหาร ล็อคท่ี 3    ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน 327 บาท 
4. โรงอาหาร ล็อคท่ี 4    ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน 327บาท 
5. โรงอาหาร ล็อคท่ี 5    ต้องวางหลักประกันซอง จำนวนเงิน 182บาท 

โดยใช้หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  
8.๑ เงินสด  
8.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นเช็ค  

ลงวันท่ี ท่ียื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ของทางราชการ 
8.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  
8.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ             
ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน 

/8.5 พันธบัตร... 
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 8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยกรณีใช้เป็นหลักประกันตามข้อ 8.5 ให้ผู้ใช้หลักประกันต้องส่ง
มอบใบตราสารหนี้           ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ 
(ตามแบบท่ี ธปท.กำหนด) 

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลักประกัน           
ให้ทันทีหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลการให้เช่าทรัพย์สิน 
ท ี ่ต ั ้ ง ในโรงเร ียนส ีค ิ ้ วว ิทยาคาร  เว ้นแต ่ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เสนอราคารายท่ี ไ ด้ค ัดเล ือกไว ้จะค ืนให ้ต ่อเมื่ อ  
ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซองไม่ว ่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ้ย และถ้าผู ้ประมูลได้  
ไม่มาลงนามในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในกำหนดจะริบหลักประกันซอง 

8. การสงวนสิทธิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ ่งสิทธิ์ที ่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ที่ทำการประมูล โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ท้ังนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการ  
ของนักเรียนและบุคลากรท่ีได้รับผลกระทบ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนจัดต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาราคา
และกำหนดราคาสินค้า 

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
10.1 ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณา

ตัดสินจากผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล  
10.2 องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชสีมา สงวนสิทธ ิ ไม ่พ ิจารณาราคา 

ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู ้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู ้รับเอกสารประมูลราคา 

เช่าทรัพย์สิน ท่ีต้ังในโรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร 
(2) เสนอรายละเอ ียดแตกต ่าง ไปจากเง ื ่ อนไขท ี ่ ก ำหนดในเอกสารประมู ล 

ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
10.3 ในการตัดสินการประมูลหรือในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา มีสิทธิให้ผู ้ประสงค์จะเสนอราคา ชี ้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื ่นใด 
ที่เกี ่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที ่จะไม่รับราคา 
หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  

10.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเป็นผู ้มีสิทธิเสนอราคาที ่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอำนาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  

10.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่รับราคาสูงสุด  
หรือราคาหนึ ่งราคาใด หรือราคาที ่เสนอทั ้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด  
หร ือเฉพาะรายการหน ึ ่ งรายการใดหร ืออาจจะยกเล ิกการประม ูลโดยไม ่พ ิจารณาจ ัดจ ้ างเลยก ็ ไ ด้  
สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้                                                                                
                     /รวมทั้งคณะกรรมการ... 
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รวมทั้งคณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล  
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   
หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น                                     

ในกรณีที่ผู ้ม ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด  เสนอราคาสูงจนคาดหมายได้ว่า 
ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหร ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถดำเนินงาน
ตามการประมูลหากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคา                
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น  

10. การทำสัญญาเช่าและหลักประกันสัญญา  
ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ภายใน 3 วัน น ับแต่ว ันที ่ได ้ร ับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและจะต้องวาง 
หล ั กประก ั นส ัญญา  เป ็นจำนวนเง ินเท ่ าก ับร ้ อยละห ้ า  (5%) แต ่ ไม ่ เก ิ นร ้ อยละ 10 (10%)  
และจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท ของราคาที ่ประมูลได้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ ่งอย่างใดตามข้อ  8 หากผู ้ชนะการประมูลได้  
ไม่ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนด (ภายในวันท่ี 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) หรือตามที ่ได้ร ับแจ้ง 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันควร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามข้อ 8 และรายงานให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็น 
ของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานโดยเร็ว 

-  กรณีสัญญาเช่ามีอายุไม่เกิน 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะปรับปรุง
อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกปี 

-  กรณีคืนหลักประกันสัญญา ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้า
ต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

11. การชำระค่าเช่า  
ครั้งท่ี 1 โรงอาหาร ล็อคท่ี 1-5 .ต้ังแต่วันท่ี1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 

2566  ให้ชำระค่าเช่าเป็นปีการศึกษา ภายในวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 
ครั้งท่ี 2 โรงอาหาร ล็อคท่ี 1-5  ต้ังแต่วันท่ี16 พฤษภาคม 2566  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 

2567    ให้ชำระค่าเช่าเป็น ปีการศึกษา ภายในวันท่ี  16  พฤษภาคม 2566 
ครั้งที ่ 3 โรงอาหาร ล็อคที่ 1-5   ตั้งแต่วันท่ี  16  พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2568   ให้ชำระค่าเช่าเป็น ปีการศึกษา ภายในวันท่ี   16  พฤษภาคม 2567 
กรณีผู ้เช่าชำระค่าเช่าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เช่าต้องชำระเงินเพิ่มอีกในอัตรา 

ร้อยละ 1.25 ของยอดเงินท่ีค้างชำระหากค้างชำระค่าเช่าเกิน 1 เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อาจบอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญา โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

12. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า 
13.1 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย

แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี หรือภาษีอื่นใด 
ผู้เช่ามีหน้าท่ีต้องชำระแทนผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าท่ีกำหนดไว้  

/13.2 ผู้เช่ามีหน้าท่ี... 
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13.2 ผู้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา และซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อรักษาสถานที่เช่า และเครื่อง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ท้ังนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน  

13.3 ผู้เช่าต้องชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่โรงเรียน เป็นประจำทุกเดือน ตามอัตรา 
ท่ีโรงเรียนกำหนด 

13.4 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่การประปา และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

13.5 การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ หรือปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง อาคาร 
ภายในเขตโรงเร ียนสีค ิ ้วว ิทยาคาร ต้องได้ร ับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนครราชสีมา  
ก่อนดำเนินการ  

13.6 ผู ้เช่าจะต้องยินยอมให้ผู ้ ให้เช ่าเข้าไปดำเนินการรื ้อถอนหรือต่อเติมอาคาร  
เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น และผู้เช่าไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายซึ่งอาจจะมีขึ้นจากการกระทำ
ดังกล่าวของผู้ให้เช่า  

13.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เช่าช่วง โอนสิทธิ์ 
การเช่าหรือเปลี่ยนตัวผู้เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

13.8 ห้ามผู้เช่านำท่ีดินท่ีเช่า อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าท้ังหมด หรือ บางส่วน
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นกรณีไป  

13.9 ห้ามผู้เช่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม น่าจะเป็นการเสียหายแก่ที ่ดินหรืออาคารที่เช่า  จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู ้อื ่นหรือ 
ผู้อยู่ข้างเคียงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน  

13.10 ผู ้ เช ่าจะต้องปฏิบัต ิตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ ่น  เจ ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

13.11 ผู้เช่าจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ท่ีโรงเรียนกำหนด 
13.12 ห้ามผู้เช่าเคลื ่อนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

13.13 ผู้เช่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ภายในพื้นท่ีให้เช่า
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

- บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนังเพดาน ห้องส้วม ก๊อกน้ำใช้ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ำประปา เป็นต้น และสาธารณูปโภคอื่นๆ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

- จัดให้มีการทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร  
เก็บกวาดมูลฝอยเป็นประจำ และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสม
หรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดไว้จนก่อให้เกิดความสกปรกหรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค  

- ผู้เช่าต้องจัดให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปาอย่างเพียงพอสำหรับล้างมือ ล้างภาชนะ 
อุปกรณ์ และต้องจัดให้มีท่ีเก็บสำรองน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ  

13.14 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือท่ีจะออก
ใช้บังคับในภายหน้าทุกประการ 

/13.15 เมื่อสัญญาเช่า... 
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13.15 เมื ่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงไม่ว ่ากรณีใดๆ ผู ้เช่าจะต้องจัดการบริเวณสถานที ่ เช่า 
พร้อมทั้งอาคารที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิม โดยผู้เช่าและบริวารจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน 
และออกจากสถานท่ีเช่าพร้อมต้องส่งมอบสถานท่ีให้ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีสัญญาส้ินสุดลง 

13.16 หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเช่า  

 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

                                                                                             
 

              วันท่ี   24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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