ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ โดยวิธีประมูล
ด้ว ย องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา มีความประสงค์จะประมูล ให้ เช่าทรัพ ย์สิ น
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล
มี กาหนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี จานวน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้
อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1 ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร
อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 2 ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร
กาหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.00 น.
ถึงเวลา 10.00 น. เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลายื่นซองประมูลแล้วจะไม่รับซองหรือเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
และจะเปิ ด ซองประมู ล ราคาในวัน เดี ย วกัน เวลา 10.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ประชุ ม โรงเรียนมัธ ยมบึ งปรือ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความ
คุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้ม
กันเช่นว่านั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการเอง และต้องไม่
เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา การให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล แบบสัญญาเช่าต่าง ๆ
และขอรับเอกสาร ได้ที่โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ไม่มา
ติดต่อขอรับใบเสนอราคาจะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นซองประมูลราคา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจิติวัฒนา ศรีคราม)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบการประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน เลขที่ 1/2561
การให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ โดยวิธีประมูล
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าทรัพย์สิน
ที่ตั้งในโรงเรี ยนมัธยมบึ งปรือ ตาบลบึ งปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยวิธีป ระมูล ซึ่งมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า
อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1 ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร
อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 2 ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร
2. ระยะเวลาการเช่าและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่่า
2.1 ระยะเวลาการเช่า 3 ปีการศึกษา ( ปีการศึกษาละ 10 เดือน )
2.1.1 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 มีนาคม 2562
2.1.2 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 2563
2.1.3 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มีนาคม 2564
2.2 วงเงินที่จะประมูล
(1) อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1
ต้องไม่ต่ากว่า 313.-บาท/ปีการศึกษา
(2) อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 2
ต้องไม่ต่ากว่า 157.-บาท/ปีการศึกษา
3. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
3.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และ
มีอาชีพที่มั่นคงเชื่อถือได้
3.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เข้าประมูลราคาจะได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือต้องไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาในครั้งนี้
3.4 ไม่เป็น ผู้ที่ค้างชาระค่าเช่า , ค่าภาษีต่าง ๆ และเงื่อนไขตามสั ญญาเช่าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
4. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล (แยกยื่นจากซองเสนอราคา)
ผู้ประมูล จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองประมูล โดยแยกไว้นอกซอง
ประมูล เป็น 2 ส่วน คือ
/4.1 ส่วนที่ 1 .....

-34.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่งใช้แทน
บัตรประจาตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาใบสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มี
อานาจควบคุม และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาใบส าคัญ แสดงการจด
ทะเบี ยนห้ างหุ้น ส่วนบริษัท และส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์ สนธิ บัญ ชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม บัญชีผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ และ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีที่ผู้ประมูลเป็นผู้ประมูลงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิได้ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(2) บั ญ ชี ร ายการ (หรื อ ใบปริ ม าณงาน) ซึ่ ง จะต้ อ งแสดงรายการวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(3) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP
(4) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาและรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ให้บรรจุในซองใบเสนอราคาปิดผนึก
ให้เรียบร้อย
5. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากาหนด
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและ
ตัวอักษรไม่ตรงกัน จะถือตัวอักษรเป็นสาคัญ การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยผู้เสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งก่าหนดราคาเริ่มต้นของการประมูล ดังนี้
(1) อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1
ต้องไม่ต่ากว่า 313.-บาท/ปีการศึกษา
(2) อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 2
ต้องไม่ต่ากว่า 157-บาท/ปีการศึกษา
/6.2 กาหนดวัน เวลา...

-46. ก่าหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง
6.1 รับซองประมูล วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.00 น. ถึงเวลา
10.00 น. และปิดรับซองเวลา 10.00 น. ณ ประชุมโรงเรียนมัธยมบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อพ้นกาหนดะยะเวลารับซองประมูลแล้วจะไม่รับซองหรือเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
6.2 เปิดซองประมูล วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ
ประชุมโรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
7. ซองประมูล
ผู้เข้ายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลได้ไม่เกิน 1 ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อยพร้อม
เขียนชื่อ – สกุล หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทแล้วแต่กรณีที่หน้าซอง ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลโดยยื่นซอง
ประมูลด้วยตนเอง หากมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย จ่าหน้าซองว่า“ซองประมูลเช่า ร้านค้าอาหารโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
ประจ่าปีงบประมาณ 2561” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล
8. หลักประกันซอง
หลักประกัน ซองประมูล ให้มีมูลค่า เป็น จ่า นวนเงิน ไม่ต่ากว่า ร้อยละห้า (5%) ของ
ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่่า ดังนี้
1. อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1
ต้องวางหลักประกันซอง จานวนเงิน 50 บาท
2. อาคารโรงอาหาร ล็อคที่ 1
ต้องวางหลักประกันซอง จานวนเงิน 25 บาท
โดยใช้หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
8.๑ เงินสด
8.๒ เช็คที่ธ นาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นเช็คลง
วันที่ ที่ยื่นซองประมูลหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
8.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (1)
8.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน
8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ใช้ เป็ น หลั ก ประกั น ตามข้ อ 8.5 ให้ ผู้ ใช้ ห ลั ก ประกั น ต้ อ งส่ ง มอบใบตราสารหนี้
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ (ตามแบบที่ ธปท.กาหนด)
หลั กประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะคืนหลั กประกัน
ให้ทันทีหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการให้เช่าทรัพย์สิน
ที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ได้คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืน หลั กประกั น ซองไม่ว่ากรณี ใด ๆ จะคื นให้ โดยไม่มีด อกเบี้ ย และถ้าผู้ ป ระมู ล ได้
ไม่มาลงนามในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในกาหนดจะริบหลักประกันซอง
/๙.การสงวนสิทธิ

-59. การสงวนสิทธิ
องค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิ์ที่จะให้ ผู้ ประมูล รายใดก็ได้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ทาการประมูล โดยไม่จาเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิก
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการ
ของนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา
เป็นเด็ดขาด และการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นอานาจของคณะกรรมการที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น เพื่อพิจารณา
ราคาและกาหนดราคาสินค้า
10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
10.1 ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิ จารณา
ตัดสินจากผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
10.2 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า สงวนสิ ท ธิ ไม่ พิ จ ารณาราคาของผู้
ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลราคาเช่า
ทรัพย์สิน ที่ตงั้ ในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
(2) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประมู ล ที่ เป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
10.3 ในการตั ด สิ น การประมู ล หรื อ ในการท าสั ญ ญ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด นครราชสีมา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
10.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประมูลหรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
10.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งคณะกรรมการ
ประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณายกเลิกการประมูล และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาสู งจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้ น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ว่าผู้ มีสิ ทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการ
ประมูล หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น
/๑๑.การทาสัญญา.....

-611. การท่าสัญญาเช่าและหลักประกันสัญญา
ผู้ ช นะการประมู ล ราคาจะต้ อ งท่ า สั ญ ญาเช่ า กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
จะต้ อ งวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า (5%) ของราคาที่ประมูลได้ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 8
หากผู้ชนะการประมูลได้ ไม่ไปทาสัญญาเช่าภายในกาหนด (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561) หรือตามที่
ได้รับแจ้งจากองค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะริบหลักประกันซองตามข้อ ๘
กรณีสัญญาเช่ามีอายุไม่เกิน 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะปรับปรุง
อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกปี
12. การช่าระค่าเช่า
ปีที่ ๑ ให้ชาระค่าเช่าภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖1
ปีที่ ๒ ให้ชาระค่าเช่าภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2
ปีที่ ๓ ให้ชาระค่าเช่าภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖3
กรณีผู้เช่าชาระค่าเช่าเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้เช่าต้องชาระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ
1.25 ของยอดเงินที่ค้างชาระหากค้างชาระค่าเช่าเกิน 1 เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาจ
บอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญา โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า
13.1 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันพึงจะมีตามกฎหมาย
แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกรณี เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ หรือภาษีอื่นใด
ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชาระแทนผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าที่กาหนดไว้
13.2 ผู้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษา และซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อรักษาสถานที่เช่า และเครื่อง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
13.3 ผู้เช่าต้องชาระค่าจัดเก็บขยะมูล ฝอยแก่ โ รงเรียน เป็นประจาทุกเดือน ตามอัตรา
ที่โรงเรียนกาหนด
13.4 ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบชาระค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่การประปา และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่โรงเรียนกาหนด
13.5 การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ หรือปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง อาคาร
ภายในเขตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก่อนดาเนินการ
13.6 ผู้เช่าจะต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปดาเนินการรื้อถอนหรือต่อเติมอาคาร เพื่อ
ซ่อมแซม ปรั บ ปรุ งให้ ดีขึ้น และผู้ เช่ าไม่มีสิ ท ธิฟ้องร้องหรือเรียกค่ าเสี ยหายซึ่งอาจจะมีขึ้น จากการกระท า
ดังกล่าวของผู้ให้เช่า
13.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เช่าช่วง โอนสิทธิ์การ
เช่าหรือเปลี่ยนตัวผู้เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
/13.๘ ห้ามผู้เช่า...

-713.8 ห้ามผู้เช่านาที่ดินที่เช่า อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าทั้งหมด หรือ บางส่วน
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นกรณีไป
13.9 ห้ามผู้เช่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม น่าจะเป็นการเสียหายแก่ที่ดินหรืออาคารที่เช่า จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อื่นหรือผู้อยู่
ข้างเคียงหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
13.10 ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
13.11 ผู้เช่าจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนกาหนด
13.12 ห้ามผู้เช่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13.13 ผู้เช่าต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ภายในพื้นที่ให้เช่า
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้
- บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนังเพดาน ห้องส้วม ก๊อกน้าใช้
ระบบบาบัดน้าเสีย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้าประปา เป็นต้น และสาธารณูปโภคอื่น
ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
- จัดให้มีการทาความสะอาดให้ค รอบคลุมทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร
เก็บกวาดมูลฝอยเป็นประจา และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสม
หรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้จนก่อให้เกิดความสกปรกหรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนาโรค
- ผู้เช่าต้องจัดให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปาอย่างเพียงพอสาหรับล้างมือ ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ และต้องจัดให้มีที่เก็บสารองน้าให้มีปริมาณเพียงพอ
13.14 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บั งคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะออกใช้
บังคับในภายหน้าทุกประการ
13.15 เมื่อ สัญ ญาเช่า สิ้น สุด ลงไม่ว่า กรณีใ ด ๆ ผู้เ ช่า จะต้อ งจัด การบริเ วณสถานที่
เช่า พร้อมทั้งอาคารที่เช่าให้ อยู่ ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิม โดยผู้ เช่าและบริวารจะต้องขนย้าย
ทรัพย์สินและออกจากสถานที่เช่าพร้อมต้องส่งมอบสถานที่ให้ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
สัญญาสิ้นสุดลง
13.16 หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดดังกล่าว องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเช่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

