
 

 

 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
เรื่อง   ประมูลเช่าแผงค้าในตลาดสด  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

............................................................... 
      ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าแผงค้าในตลาดสด (แผงล่าง)  

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   จำนวน  4  แผง   แต่ละแผง  มีขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว 1.00 เมตร  
รวมพ้ืนที่    1.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดปรากฏตามแผนผัง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) 

 - กำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ  150  บาท/เดือน/แผง   
 - ระยะเวลากการให้เช่า/การต่อสัญญาเช่า  1ปี/ครั้ง 
 - การชำระเงินค่าเช่าล็อค/กรณ๊ผิดสัญญาเช่า             เดือนละ 1 ครั้ง /ร้อยละ 5 
 - อัตราค่าเช่าหลังสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดให้ใช้อัตราคงที่ 
 - การให้เช่าช่วง,การโอนสิทธิการเช่า                       1,000  บาท/ราย   

1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มีภูมิลำเนา 
หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่ง

อาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประกวดราคาจะได้มีคำสั่ง ให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม
กันเช่นว่านั้น 

2. กำหนดดูสถานที่  ในวันที่  9  กันยายน  2565  เวลา 10.30 น.  ถึงเวลา 11.00 น. และ
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  11.15  น.  เป็นต้นไป    

3. เอกสารแนบท้าย 
         3.1  แบบใบเสนอราคา 
         3.2  แบบสัญญาเช่า 
        3.3  แบบหนังสือค้ำประกัน 
         3.4  แผนผังล็อค 

4. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
          4.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นซอง 
         4.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
        4.3  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
5. การยื่นซองประมูลราคา 

 5.1 ผู้ยื่นเสนอราคาขอรับแบบฟอร์มใบเสนอราคาตามที่เทศบาลกำหนดไว้โดยขอรับได้ที่ 
กองคลัง  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ต้องยื่นเสนอราคาตามที่เทศบาลกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและ

จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท
และเสนอราคาเพียงราคาเดียวราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญราคาที่เสนอต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซอง
ประมูลราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
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 5.2 การยื่นซองประมูลผู้เสนอประมูลจะต้องตรวจดูสัญญาเช่าและรายละเอียด ฯลฯ         
ให้ดีก่อน และเข้าใจเอกสารการประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลตามเงื่อนไขในเอกสารประมูล 
          5.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองประมูลราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  “ ประธาน
กรรมการรับซองประมูลราคา ”  และยื่นต่อคณะกรรมการฯ  ภายในวันที่  12  กันยายน  2565 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะ
ไม่รับซองประมูลราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซอง จะเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา  14.00 น. 
เป็นต้นไป 

6. หลักประกันซอง 
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลราคาจำนวนเงิน 360 บาท/
แผง (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยเขียนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูล

ราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน  ทำการของราชการ 
6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 3.3 
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันตามข้อนี้เทศบาลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน นับถัดจาก
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาสูงสุดไม่เกิน 3 ราย จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วหากไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเทศบาลจะริบ
หลักประกันดังกล่าว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
7. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาการประมูล 

7.1 ในการประมูลราคาครั้งนี้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินรายที่เสนอประโยชน์ 
ตอบแทนสูงสุดและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเปิดซองประมูลที่จะต่อรองประโยชน์ตอบแทนการเช่า
หรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตามประกาศนี้เป็นเครื่องประกอบการพิจารณาการให้เช่า 

7.2  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาค่าตอบแทนสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้สุดแต่พิจารณาทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และถือได้ว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลราคาหากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ
เสนอราคา กระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคาผู้นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามที่ประมูลราคาให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
เทศบาลมีสิทธิจะไม่รับราคารายนั้น 

8. การทำสัญญาเช่า ผู้ชนะการประมูลจะทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 3.2 ภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของประโยชน์ตอบแทนที่ได้ประมูลราคาได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ดังนี้ 
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8.1  เงินสด 
8.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยเขียนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาประมูล

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน  ทำการของราชการ 
8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 

3.3 
8.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าจะต้องชำระประโยชน์ตอบแทนการเช่า ค่าเช่า ให้เทศบาลทันทีที่ลงนามในสัญญาเช่า  

9. ผู้ เช่าเป็นผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่   หรือภาษี อ่ืนใดตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น 

10. การกำหนดอัตราค่าเช่า อัตราการโอนสิทธิการเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่าจากผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วย 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด 
11. ผู้เสนอราคาเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ

กำหนดถ้าระบุไว้ในข้อ  8  เทศบาลจะเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ( ถ้ามี ) 
12. เทศบาลสงวนสิทธิ์จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด ( ถ้ามี ) 
ผู้ ใด ส น ใจ มี ค ว าม ป ระส งค์ จ ะยื่ น ซ อ ง เส น อ ราค าค่ า ต อบ แ ท น ก าร เช่ าแ ผ งขอ ง                 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตามประกาศนี้ ติดต่อขอเอกสารการประมูลได้ที่ กองคลัง  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ระหว่างวันที่  1 กันยายน   2565   ถึงวันที่   9  กันยายน   2565  ในวันและเวลาราชการ 
 

หากมีข้อสงสัยประการใด  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3561-0711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
หรือดูจากเว็บไซค์ www.tambonphothong.go.th 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    1   กันยายน    พ.ศ. 2565 
 
 
 
           (นางสาวผกามาศ  ภู่ประดิษฐ์) 
           นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง 
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