
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง การประมูลเข่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

พื้นที่ร้านซา ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเป็ดประมูลเข่าพื้นที่ร้านขา ด้านหน้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยผู้เข่าประมูลจะต้องปฏิป็ตตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้มีสหิธเข้าประมูล
ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซี่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นคาส เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละเอกสิทธหรือความคุ้มครองเข่นว,าน้ีน

๒. กำหนดการดูลถานที่
กำหนดดูทรัพย์สินที่จะให้เข่าดังกล่าวพร้อมกับรับฟ้งคำขึ้แจง ใน'วันท่ี..^.;ทโ-ทฎาอม.,'€>๕:๖๐ 

ระหว่าง เวลา...๑๐,๐๐..น. ถืงเวลา...๑๑,๐๐...น. ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลต้องเดินทางไปพร้อมกันตามกำหนดวันและ 
เวลาที่นัดหมายดังกล่าว หากผู้เข้าประมูลรายใดไม่ปฏินัติตามนี้ ก็จะถือว่าผู้เข้าประมูลรายนั้นรับทราบเงื่อนไซใน 
การประมูลเป็นอย่างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ในการประมูลมิได้

๓ .  กำหนดวันเวลาและลถานท ีร่ับซองและเปีดซองประมูล
ให้ผู้เข ้าประมูลยื่นซองประมูลเข ่าทรัพย์ส ินดังกล่าว ในวันที่ ...©jffi-กร-กฎ ท ่คม -๒๔๖๐. 

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถืงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ช้ัน ๘ ห้อง ๓ และ 
กำหนดเป็ดซองประมูลในวันที่ .9๓ กรกฎาคม ๒<£๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔. สถานที่ติดด,อขอซื้อเอกลารการประมูล
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลเข่า พื้นที่ร้านซา ด้านหน้าองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทล้วน) ได้ที่ฝ ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ .๒๒....มิ.ถนายน.๒ ^๖๐...ถืงวันท่ี ...b. กรกฎาคม....๒๔๖๐...ใน'วัน 
และเวลาราซการ และเงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารการประมูลเท่านั้น 
จังจะเป็นผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมประการใดสามารถ 
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท่ได้ที่หมายเลข ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๒๙ ในวันและเวลาราซการ

ประกาศ ณ วันท ี่พW มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ร -------------------------- พ‘

(บายป็ยะ ป็ตเด'ซะ)
น''ย’''องค์m i ทริหาจุล่านจัr .•ทัดระยอง



เลขที่ ค  /๖๕๖๐

เอกสารการประมูลเช่า
พื้นที่ร้านซา ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่'พ9 มิคุนายน พ.ศ. ๖๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าพื้นร้านซา ด้านหน้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งอยู่หมู,ท่ี ๒ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีกำหนด 
ระยะเวลาเช่า ๓ ปี โดยมีวัตคุประสงค์ให้เช่าเพื่อประกอบกํจการร้านซา

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลฉบับน้ี ประกอบด้วย 
ค.๑ รูปถ่ายพื้นที่ 
๑ .๖ รายละเอียดซองพื้นที่เช่า 
ค .๓ แบบใบเสนอราคา 
ค.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

- หลักประกันซองเสนอราคา
๒. คุณสมบัติผู้เข้าประมูล

๒.๑ ผู้เข้าประมูลต้องเป็นนิต ิบ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซี่งม ีภ ูม ิลำเนาหรือถ ิ่นท ี่อย ู่เป ็น 
หลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเซื่อถือได้

; ๒.๒ ผู้เข้าประมูลต้องไม’เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลซองผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละสิทธิ้หรือความคุ้มครองเซ่นว่านั้น

๓. หลักฐานการเข้าประมูล *
ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
๓.๑ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมลงซื่อรับรองลำเนาถูกต้อง 

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอลำเนาบัตรประจำตัวประขาชน พร้อมลงซื่อรับรองถูกต้อง และต้องนำบัตร 
ประจำตัวประซาซนฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองประมูลด้วย

๓.๒ ลำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงซื่อรับรองความถูกด้อง
๓.๓ หนังสือมอบอำนาจซึ่งป ิดอากรแสตมบีตามกฎหมาย ในกรณีท ี่ผ ู้เข ้าประมูล มอบ 

อำนาจให้บุคคลอื่นตำเนินการแทน
๓.๔ บัญชีรายการเอกสารตั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองประมูล

๔. การยื่นซองประมูล
๔.๑ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารประมูลนี้เท่านั้น โดย 

ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ตั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาให้ซัดเจน จำนวน 
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันตั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม'มีการซูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หาก มีการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย

๔ . ๒ ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอประโยซนํตอบแทนในการเช่าพื้นที่ร้านซาด้านหน้าองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราค่าเข่าขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า ๓๐๐.-บาท/เด ือน (สามร้อยบาทถ้วนต่อเดือน) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํงจะรับไว้พิจารณา โดยในใบเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.คให้กรอก...



๔.๒.๑ ให้กรอกข้อความเป็นภาษาไทย
๔.๒.๒ ข้อความในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวพิมพ์ (ยกเว้นลายมือซื่อ) หรือหากจะใข้ 

เป็นตัวเขียนต้องเป็นลายมือ ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ (ยกเว้นลายมือซื่อ)
๔.๒.๓ จำนวนเงินในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มืรอยขูดลบ 

ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ สำหรับ 
รายละเอียดอื่นใดนอกจากจำนวนเงิน หากมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าประมูล 
เท่านั้นที่จะต้องลงลายมือซื่อกำกับรอยตังกล่าว พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามื) ไว้เป็นสำคัญด้วย แต่การขูดลบ ขีดฆ่า 
ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้จะต้องกระทำก่อนยื่นซองประมูล

๔.๒.๔ ก่อนยื่นซองประมูล ผู้เข้าประมูลต้องตรวจดูเอกสารการประมูล รวมท้ังเง่ือนไข 
ต่างๆ ทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจอย่างล่องแท้เสียก่อน

๔.๒.๔ ผู้เข้าประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการเปีดซองประมูล โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบ!เสนอ:ราคาประ;มลุ.เข่าพื้นที่ราน[ซา.หน้าองค์การ 
น.1รุ.หารส ่วนอ ังห .ว ัด ระยอ ง” ย ื่น ต ่อค ณ ะกรรม การร ับ ซ องป ระม ูล  ในวันท ี่ ...sfeL.fi ๒๔๖๐
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประซมองค์การบรืหารส่วนจังหวัดระยอง น้ัน ๘ ห้อง ๓ 
เมือพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารแล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ใข้ในการยื่นซองประมูลนอกเหน้อไปจากนี้ให้แนบไว้นอก ซอง 
ประมูล คณะกรรมการรับซองประมูลอาจไม่รับซองประมูลก็ได้ ถ้าเห็นว่าเอกสารหลักฐานนั้นไม่น่าเซื่อถึอ โดย 
ผู้ยื่นซองประมูลไม่มืสิทธิ้คัดค้านหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๕. หลักประกันซอง
ผู้ยื่นซองประมูลต้องวางหลักประกันพร้อมกับซองประมูล โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่าง 

ใด จำนวน ๓๖๐.- บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตังต่อไปน้ี
๔.๑ เงินสด
๔.๒ เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเซ็คที่สั่งจ่ายให้กับองค์การบรืหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 

เช็คที่ลงวันที่ในวันยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้าน้ันไม’เกินสามวันทำการ
๔.๓ หนังสิอคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ
๔.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบรืหารส่วนจังหวัดระยองจะคืนให้แก่ผู้เข้าประมูลต่อเมื่อ 

ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เข้าประมูลพ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้
โดยไม่มืดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑในการพิจารณาดัดสิบ
๖.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบรืหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาจากประโยซน์ ตอบ 

แทนการให้เข่าที่ผู้ประมูลเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.๒ องค์การบรืหารส่วนจังหวัดระยอง ทรงไว้ซึ่งสิทธึ๋ท ี่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เข่า 

ทรัพย์สินที่ทำการประมูลครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยซน้ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลก การ 
ประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มืสิทธเรืยกร้องค่าเสียหายใดๆ

๖.๓ หากผู้ยื่น...



- ๓ -

๖.๓ หากผู้ยื่นประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือ 
ยื่นซองประมูลไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการๆ อาจจะไม่ร ับพิจารณาผู้ย ื่นประมูลรายนั้น เวนแต่เป็น 
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือมีใซ่เป็นสาระสำคัญ

๗. การท่ๆสัณุณาเช่า
๗.๑ ผู้ประมูลไต้จะต้องมาทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายในกำหนด 

๑๕ วันนับแต่วันทึ๋!ต้รับแจังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถ้อว่า ผู้ประมูลราย 
นั้นสละสิทธิการเช่า โดยจะริบหลักประกันซองส่งเป็นรายไต้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และอาจ 
พิจารณาเรียกร้องให้ซดไข้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ไต้อีก

๗.๒ ผู้ประมูลไต้จะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยในวันทำสัญญาเช่าผู้ประมูลไต้จะต้องปฏํบัติตามเงื่อนไข คังนี้

๗.๒.๑ ต ้องวางหลักประกันสัญญาเป ็นจำนวนเงินเท ่าก ับร้อยละ ๑๐ ของค่าเช ่า 
ที่ประมูลไต้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใข้หสักประกันสัญญาอย่างใด 
อย่างหนงตามที่กำหนดไวในข้อ ๕ ตลอดอายุสัญญาเช่า

๗.๒.๒ ผู้ประมูลไต้จะต้องขำระค่าเช่าในวันทำสัญญาตามจำนวนที่เสนอไวให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองล่วงหน้า ๑ เดือน

๗.๒.๓ ผู้ประมูลไต้จะต้องขำระค่าเช่าให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตาม 
กำหนดเวลา หากขำระเกินกำหนดเวลา ผู้ประมูลไต้จะต้องขำระเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้กับองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราร้อยละ ๑ . ๒๕ ของเงินที่ค้างขำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนี้งเดือน และ ใน 
กรณีที่ขำระค่าเช่าเกินกำหนดสองเดือนตดต่อกัน ให้ถือว่าผู้ประมูลใต้ปฏิบัติผิดสัญญา และให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอก 
เลิกสัญญาไต้ทันที

๗.๓ ผู้ประมูลใต้มีสิทธิเช่าพื้นที่ร้านซา ต้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มี
กำหนด ๑ ปี และมีข้อกำหนดดังนี้

๗.๓.๑ มีสิทธิต่ออายุส ัญญาเช่าไต้อ ีกเมื่อสัญญาเช่าa บับเดืมสิ้นสุด โดยจะต้องแจ้ง 
ความประสงค์เป็นหนังสิอถืงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 
๔๕ วัน

๗.๓.๒ ผู้ประมูลไต้ต้องรับผิดซอบภาษีปีาย โรงเรือน ตลอดจนค่าธรรมเมียมและ
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเข่าในครั้งนี้

๗ . ๓ . ๓  ผู้ประมูลใต้ต้องไม่กระทำใ ^ จัน้มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามขัดเจน 
โดยกภหมาย ได้แก่ การทำละเม ิดหรือฝ ่าผ ินบทบั๙ ณ ตท ี่พ ้ฟ ว ัใ1พไท ่นนการ1ตาม,พร:ะราซบัญญัติคว!ชคุบ

d j  A  *  , . ๘ ! * ' ,  เ̂ /^^^^^''เคริองดิมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เบนตน /  ^
h ร !

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
V? b  มีถุนายน ๒๕๖๐


