ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
เรื่อง การประมูลการเช่
การเช่าห้องน้าํ ในบริ
ในบริเวณน้
วณน้าํ ตกบริพตั ร
...................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ มีความประสงค์จะให้เช่าห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยวิธีประมูลซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
1. กําหนดวันรับซองประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร ในวันที่ 10 มกราคม
2559
2559 เวลา 10.
10.00 น. ถึงเวลา 11.
11.00 น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ และกําหนดเปิด
ซองประมูลในวันเดียวกัน เวลา 11.
11.30 น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
2. ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดต่ า งๆ และขอรั บ แบบใบเสนอราคา ได้ ที่กองคลั ง
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 3 ถนนยนตรการกําธร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7449-6445 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะให้เช่า
- ห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร จํานวน 22 ห้อง ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ํา ปีละ 6,000 บาท
(หกพันบาทถ้วน) ระยะเวลา 3 ปี
ข้อ 1 เงือ่ นไขการเช่า
1.1 ผู้ประมูลราคาได้ต้องไปทําสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบล หากไม่ไปทําสัญญาเช่าภายในกําหนดดังกล่าว หรือไม่วาง
หลักประกันสัญญาเช่าในวันทําสัญญา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระอาจถือเป็นเหตุว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิ์
และจะริบเงินประกันซองทั้งหมด เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
1.2 ในการทําสัญญาเช่าผู้ประมูลราคาได้ หรือผู้เช่าต้องวางหลักประกันสัญญาจํานวนร้อยละ 5
ของประโยชน์ตอบแทนตามราคาที่ประมูลได้เป็นเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือพันธบัตรของ
รัฐบาลไทย หลักประกันสัญญานี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ มีสิทธิหักไว้เป็นค่าเช่า ค่าภาษีและเสีย
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้ประมูลราคาได้ค้างชําระกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
1.3 ผู้ประมูลราคาได้ หรือผู้เช่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
กําหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนี้
1.3.1 การเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ํา ให้จัดเก็บในอัตรา 3 บาท/ครั้ง/คน และ 5
บาท/ครั้ง/คน (กรณีอาบน้ํา) หากละเมิดหรือการจัดเก็บค่าใช้บริการไม่เป็นไปตามอัตราที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระกํา หนด จะเป็น เหตุ ให้องค์การบริหารส่ว นตํา บลเขาพระบอกเลิกสั ญญาและรับหลักประกั น
สัญญาได้

-21.3.2 อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระจะกําหนดเพิ่มเติมตามความ
จําเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ และประชาชนส่วนใหญ่
1.4 ผู้ประมูลราคาได้หรือผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าเป็นรายปี ตามวงเงินในสัญญาเช่า
1.5 ผู้ ป ระมู ล ได้ ต้ องเสีย ภาษี โ รงเรือนและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ งท้องที่ ห รื อภาษีอื่น ตลอดจน
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจะต้องชําระให้แก่
ผู้ให้เช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
1.6 ผู้ประมูลราคาได้ต้องรับภาระในการเก็บกวาดขยะมูลฝอย และรับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ํา และบริเวณหน้าห้องน้ําของน้ําตกบริพัตร และผู้ประมูล
ราคาได้ต้องรับภาระในการชําระค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้บริเวณห้องน้ํา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
1.7 ผู้ประมูลราคาได้จะต้องดูแลรักษาอาคารและทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณห้องน้ํา เช่น
มิเตอร์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ๆ มิให้ชํารุดหรือสูญหายหากทรัพย์สินดังกล่าวชํารุดสูญหายประการใด ๆ
ก็ตามผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบจัดหามาชดใช้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ตามรูป แบบและ
ชนิดเดียวกันภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุ หรือผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
1.8 ผู้ประมูลราคาได้หรือผู้เช่า ต้องดูแลรักษาห้องน้ํา ดังนี้
1.8.1 ทําความสะอาดบริเวณห้องน้ําห้องส้วมกวาดเศษขยะบริเวณห้องน้ําร่องน้ํา
ในบริเวณห้องน้ําให้สะอาดและประตูห้องน้ําไม่ให้ชํารุด
1.8.2 ทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมทุกวันที่ให้บริการและมีที่สําหรับทิ้งขยะของ
ผู้ใช้บริการในห้องน้ําเมื่อเสร็จภารกิจ
1.8.3 เมื่อห้องน้ําเกิดการอุดตันหรือส้วมเต็มเป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
1.8.4 ห้ามผู้เช่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระที่ตั้งอยู่
ในบริเวณห้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
1.9 ผู้ประมูลราคาได้มีหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเล็กน้อย เพื่อรักษาสถานที่เช่า
และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากําหนด ทั้งนี้โดยผู้เช่าเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
1.10 ห้ามผู้ประมูลราคาได้ ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานที่เช่าเพื่อการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคมน่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่เช่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่ข้างเคียงหรือ
กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
1.11 ห้ามผู้ประมูลราคาได้หรือผู้เช่า นําสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วงโอน
สิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ หรือให้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่าไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

-31.12 การชําระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ผู้ประมูลราคาได้ต้องชําระให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ตามกําหนดเวลา หากชําระเงินเกินกําหนดเวลาผู้เช่าจะต้องชําระเบี้ยปรับให้
ผู้ให้เช่าอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของเงินที่ค้างชําระเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
1.13 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระ ในสภาพเรียบร้อยปราศจากความเสียหายใดๆ ถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากผู้เช่าหรือบริวาร
ผู้เช่าต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าและบริวารต้อง
ย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ของผู้ เ ช่ า และบริ ว ารออกจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณแผงลอยร้ า นค้ า ภายในกํ า หนดนอกจากนั้ น
นอกจากนั้นถ้าองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ผู้เช่าจะยอม
ชดใช้ค่าใช้จ่าย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระด้วย
1.14 การต่อสัญญาเช่า หากผู้เช่าต้องการต่ออายุสัญญาเช่า ให้ผู้เช่ายื่นคําร้องขอต่ออายุ
สัญญาก่อนสัญญาเช่าเดิมจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 60 วัน และผู้เช่าต้องเพิ่มอัตราค่าเช่าไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 10
ของประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาเช่าเดิม โดยต่ออายุสัญญาเช่าได้ ครั้งละ 1 ปี
1.15 ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลเขาพระ โดยเคร่งครัด
ข้อ 2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประมูล
2.1 ผูเ้ ข้าประมูลต้องมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และต้องมีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้
2.2 ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เข้าประมูลต้องไม่ค้างชําระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ต้องชําระให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
2.4 ผู้เข้าประมูลต้องไม่เคยผิดเงื่อนไข หรือสัญญา หรือเป็นผู้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาจากส่วน
ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3 กําหนดวัน เวลา สถานที่ รับซองและเปิดซอง
กําหนดวันรับซองประมูลให้เช่าห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ และกําหนดเปิดซองประมูลราคา
ในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ โดยถือเวลาตามนาฬิกาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
ข้อ 4 การยืน่ ซองประมูลราคา
4.1 ให้ผู้เข้าประมูลเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าแก่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
โดยใช้แบบประมูลราคาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระกําหนด

-44.2 หลักประกันซองเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ห้องน้ําน้ําตกบริพัตร
จํานวน 22 ห้อง ซองละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
น) ยื่นพร้อมกับซองประมูลราคาโดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาพระ จะเก็บเงินประกันซองผู้ประมูลราคาที่เสนอราคาสูงสุดและจะคืนให้เมื่อผู้เสนอราคาได้มาทํา
สัญ ญากับ องค์ การบริห ารส่ วนตํา บลเขาพระเรี ยบร้อยแล้ ว สําหรับผู้ยื่ นซองประมูลที่ ไม่ ได้ รับการพิจารณา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จะคืนหลักประกันซองให้ในวันเดียวกัน และหากผู้ประมูลราคาได้ไม่ไปทํา
สัญญาตามเวลาที่กําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ อาจถือเป็นเหตุว่า ผู้ประมูลได้สละสิทธิ์และริบ
หลักประกันซองทั้งหมดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
4.3 ใบเสนอราคาประมูลให้ลงจํานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ และจํานวนเงินที่ประมูลราคา ห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร จํานวน 22
ห้อง ต้องไม่ต่ํากว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
น) กําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
4.4 ซองประมูลราคาต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่น จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิ
ประธานกรรมการเปิด
ซองประมู
เช่าห้องน้ําบริเวณน้ําตกบริพัตร ปีงบประมาณ 2559”
ซองประมูลราคาให้เช่
2559 และเขียนชื่อ-สกุล หรือชื่อห้างร้าน
บริษัท ของผู้ประมูลราคาไว้ที่หน้าซองให้ชัดเจน
4.5 ผู้เข้าประมูล หรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ ยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการ
รับซองประมูล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในข้อ 3 หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวคณะกรรมการรับซอง
ประมูลจะไม่รับประมูลราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.6 หลักฐานและเอกสารที่ยื่นพร้อมกับซองประมูลราคา
4.6.1 หลักประกันซอง
4.6.2 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4.6.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เข้าประมูล
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน และหรือยื่นซองประมูล
ราคาแทน
4.6.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัท (ถ้ามี)
4.6.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประมูลราคา
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จะดําเนินการเปิดซองประมูลราคาโดยเปิดเผยต่อหน้า
ผู้เข้าประมูล หรือผู้แทนซึ่งมีอยู่ในเวลาเปิดซองประมูลราคาครั้งนี้
5.2 หากผู้เข้าประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ ตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองประมูลจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เข้าประมูลรายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือมีผิดแผกไปจากเงื่อนไขที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระเท่านั้น

-55.3 ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
รายที่ เ สนอผลตอบแทนการให้ เ ช่ า สูงสุ ด กรณี มีผู้ เ สนอประโยชน์ ต อบแทนผู้ ให้ เช่ า สู งสุ ดเท่ า กั น หลายราย
คณะกรรมการเปิดซองประมูลจะเรียกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนผู้ให้เช่าสูงสุดดังกล่าวมาเสนอประโยชน์ตอบแทน
การให้เช่าใหม่พร้อมกันโดยวิธียื่นซองประมูล หรือโดยวาจาแล้วแต่คณะกรรมการเปิดซองประมูล จะพิจารณา
เห็นสมควรและองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระคัดเลือก และเก็บเงินประกันซองของผู้เสนอประโยชน์ตอบแทน
การให้เช่าสูงสุด โดยจะคืนให้เมื่อผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด มาทําสัญญากับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
เรียบร้อยแล้ว
5.4 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระจะไม่พิจารณาราคาของผู้เข้าประมูลโดยไม่มีการผ่อนผัน
ดังนี้
5.4.1 ผู้เข้าประมูลเสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ประกาศที่เป็นสาระสําคัญ มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบแก่ผู้เข้าประมูลรายอื่น
5.4.2 ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.5 ในการตัดสินการประมูลราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองประมูลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงอันใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเขาพระมี สิ ทธิ์ ที่จ ะไม่ รั บ ราคาหรื อไม่ ทํา สั ญ ญาหากหลั กฐานดั งกล่ า วไม่ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
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