
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
. เร่ือง การประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปิดประมูลเช่าทรัพย์ส ินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จำนวน ๓ รายการ มีกำหนดระยะเวลา 
เช่า ๑ ปี ดังนี้

๑. อาคารโรงยิมแบดมินตัน ประกอบด้วย
- คอร์ดแบดมินตัน ขนาด ๖.๑๐ X ๑๓.๔๐ เมตร จำนวน ๗ คอร์ด (ยกเว้นคอร์ดท่ี ๔) 

และบริเวณโดยรอบคอร์ดแบดมินตัน
- ห้องน้ํา -  ห้องอาบนํ้าหญิง จำนวน ๔ ห้อง
- ห้องน้ํา -  ห้องอาน'นา,ชาย จำนวน ๔ ห้อง
- พ้ืนท่ีว่าง ขนาด ๔.๙๐ X ๖ เมตร
- พ้ืนท่ีว่าง ขนาด ๖.๔๐ X ๓ เมตร

๒. สนามเทนนิส ประกอบด้วย
- คอร์ดสนามเทนนิส ขนาด ๒๓.๗๗ X ๘.๒๓ เมตร จำนวน ๖ คอร์ด และบริเวณ 

โดยรอบคอร์ดสนามเทนนิส
๓. พื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าโรงยิม ๒,๔๐๐ ท่ีน่ัง เพื่อใช้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอยท่ีสามารถใช้งานได้ ขนาด ๑๗ X ๑๔ เมตร 
โดยผู้เช่าประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

©. ผูม้สีทิธเิขา้ประมลู
ผู้เช้าประมูลจะต้องเปีนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีภูมิสำเนาหรือถ่ินท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง 

มีอาชีพมั่นคงและเขื่อถือได้ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เช้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มครองเข่นว่านั้น

๒. กำหนดการดลูถานที่
กำหนดดูทรัพย์สินที่จะให้เข่าดังกล่าวพร้อมกับรับฟ้งคำชี้แจงในวันที่.๒๘,ตุลาคม.๒๔๖๒ 

ระหว่างเวลา....๑๐...๐๐....น. ถึงเวลา...๑๑..๐๐...น. ทั้งนี้ผู้เช้าประมูลต้องเดินทางไปพร้อมกันตามกำหนดวัน 
และเวลาที่นัดหมายดังกล่าว หากผู้เช้าประมูลรายใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ก็จะถือว่าผู้เช้าประมูลรายนั้นรับทราบ 
เงื่อนไขในการประมูลเป็นอย่างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ในการประมูลมิได้

๓. กำหนด...



- ๒ -
๓. กำหนดวนัเวลาและลถานทีร่บัซองและเปดีซองประมลู

ให้ผ้เข้าประมลยื่นซองประมลเข่าทรัพย์สิน ภายในสนามกีฬากลาง ท้ัง ๓ รายการดังกล่าว

๑ 0 .0 0  น. เป็นต้นไป
๔. ลถานทีต่ดิตอ่ขอซือ้เอกสารการประมลู

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลเข่าพื้นที่เข่าทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ท้ัง ๓ รายการดังกล่าว ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท 
(หนี่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 
..ะ?..V.ต,ลาคม ๒๔๖!อ..ถึงวันที่ ..เ^.^... ..ตุลาคม....๒๔๖๒....ในวันและเวลาราซการ และเงินจำนวนนี้จะไม่คืน 

ให้!ม'ว่ากรณีใดก็ตาม และจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารการประมูลเท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลครั้งนี้ หากมี 
ข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมประการใดสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 
๐ ๓๘๖๑ ๗๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ©9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

นายกองค์การบริหารส่วน\แหวัดระยอง



เอกสารการประมูลเช่าทรัพย์สิน 
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

บริเวณอาคารโรงยิมแบดมินตัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี ร>3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปีดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายใน 
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณอาคารโรงขิมแบดมินตัน มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี

©. เอกลารแนบท้ายเอกสารประมูลฉบับนี้ ประกอบด้วย 
๑.๑ รูปถ่ายพื้นที่ 
๑.๒ รายละเอียดของพื้นที่เช่า 
๑.๓ แบบใบเสนอราคา 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

- หลักประกันซองเสนอราคา 
๑.๕ แบบสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

๒. คุณลมบัติผู้เข้าประมูล
๒.๑ ผู้เข้าประมูลต้องเปีนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีภ ูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป ็น 

หลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้
๒.๒ ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล 

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละสิทธึ๋หรือความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเข้าประมูล

ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน พร้อมลงชื่อรับรองถูกต้อง และต้องน่าบัตร 
ประจำตัวประซาซนฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองประมูลด้วย

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง
๓.๓ หน ังส ือมอบอำนาจซ ึ่งป ิดอากรแสตมบ ีตามกฎหมาย ใน กรณ ีท ี่ผ ู้เ1ข้าประมูล 

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
๓.๔ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมซองประมูล

๔. การยื่นซองประมูล
๔.๑ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารประมูลนี้เท่านั้น 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ซัดเจน 
จำนวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มืการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หาก 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือฃื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย

๔.๒ ผ ู้เข ้าประม ูลจะต ้องเสนอประโยชน ์ตอบแทนในการเช ่าบร ิเวณ อาคารโรงรม 
แบดมินตัน เห มาจ ่ายค ่าเช ่า และค่านั้าประปา ในอัตราค่าเช่าขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ๐ .๐ ๐ 0 .- บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้เช่าจ่ายซ0าระค่าไฟฟ้าตามจริง (ตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง จึงจะรับไว้พิจารณา โดยในใบเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ ให้กรอก...



๔.๒.๑ ให้กรอกข้อความเป็นภาษาไทย
๔.๒.๒ ข้อความในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวพิมพ์ (ยกเว้นลายมือขื่อ) หรือหากจะ 

ใช้เป็นตัวเขียนต้องเป็นลายมือ ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ (ยกเว้นลายมือซื่อ)
๔.๒.๓ จำนวนเงินในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีรอยขูดลบ 

ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ สำหรับ 
รายละเอียดอื่นใดนอกจากจำนวนเงิน หากมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าประมูล 
เท่านั้นที่จะต้องลงลายมือขื่อกำกับรอยดังกล่าว พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญด้วย แต่การขูดลบ ขีดฆ่า 
ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้จะต้องกระทำก่อนยื่นซองประมูล

๔.๒.๔ ก่อนยื่นซองประมูล ผู้เข ้าประมูลต้องตรวจดูเอกสารการประมูล รวมทั้ง 
เงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน

๔.๒.๕ ผู้เข้าประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการเปิดซองประมูล โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบ.เสนอราคา'ประมล!เช่าพื้นที่อาคารโร:งฺยิม 
แบ.ดุ.มิ.นตัน” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันที่....๓๐.ตุลาคม..๒๕:๖๒...ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้ัน ๘ ห้อง..๒... เมื่อพ้นกำหนดเวลา 
ยื่นเอกสารแล้วจะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด

ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ใข้ในการยื่นซองประมูลนอกเหนือไปจากนี้ ให้แนบไว้นอก 
ซองประมูล คณะกรรมการรับซองประมูลอาจไม่รับซองประมูลก็ได้ ถ้าเห็นว่าเอกสารหลักฐานนั้นไม่น่าเซื่อถือ 
โดยผู้ยื่นซองประมูลไม่มืสิทฮิ๋คัดค้านหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๕. หลักประกันซอง
ผู้ยื่นซองประมูลต้องวางหลักประกันพร้อมกับซองประมูล โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่ง 

อย่างใด จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้งต่อไปน้ี 
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เซ็คที่ธนาคารรับรองหรือเฃ็คที่สั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 

เช็คที่ลงวันที่ในวันยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทำการ
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ 
๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะคืนให้แก'ผู้เข้าประมูล 

ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เข้าประมูลพ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ 
จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
๖.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาจากประโยชน์ 

ตอบแทนการให้เข่าที่ผู้ประมูลเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทรงไว้ซึ่งสิทธึ๋ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เข่า 

ทรัพย์สินที่ทำการประมูลครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิก 
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มืสิทธี้เรืยกร้องค่าเสียหายใดๆ

-๒-

๖.๓ หากผู้ยื่น...



-๓-

๖.๓ หากผู้ยื่นประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ 
หรือยื่นซองประมูลไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ อาจจะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นประมูลรายนั้น เว้นแต่เป็น 
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือมิใข่เป็นสาระสำคัญ

๗. ทารทำสญัญาเชา่
๗.๑ ผู้ประมูลได้จะต้องมาทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน 

กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่า 
ผู้ประมูลรายนั้นสละสิทธิการเช่า โดยจะริบหลักประกันซองส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดไข้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ได้อีก

๗.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยในวันทำสัญญาเช่าผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังน้ี

๗.๒.๑ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของค่าเช ่า 
ที่ประมูลได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ตลอดอายุสัญญาเช่า

๗.๒.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช่าในวันทำสัญญาตามจำนวนที่เสนอไว้ให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองล่วงหน้า ๑ เดือน

๗.๒.๓ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช ่าให ้ก ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ตามกำหนดเวลา หากชำระเกินกำหนดเวลา ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของเงินที่ด้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
และในกรณีที่ชำระค่าเข่าเกินกำหนดสองเดือนติดต่อกัน ให้ถือว่าผู้ประมูลได้ปฏิบัติผิดสัญญา และให้ผู้ให้เช่า 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

๗.๓ ผู้ประมูลได้มีสิทธิเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณอาคารโรงยิม 
แบดมินตัน มีกำหนด ๑ ปี และมีข้อกำหนดตังนี้

๗.๓.๑ ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดขอบภาษีป้าย โรงเรือน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าในครั้งนี้

๗.๓.๒ ผู้ประมูลได้ต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามขัดเจน 
โดยกฎหมาย ได้แก่ การทำละเมิดหรือฝ่าปีนบทบัญญัติที่ห ้ามมิให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น



ซือ่ทรพัยส์นิ “พืน้ทีภ่ายในอาคารโรงขมิแบดมนิตนั ของสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง”
มลูคา่ทรพัยส์นิ จำนวนเงนิ ๕ ,๔ ๐๐,๐๐๐.- บาท (สำหรบัประกอบประกนัอคัคภียั)
พืน้ทีใ่ชส้อย พื้นที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่

๑. คอร์ดแบดมินตัน ขนาด ๖.๑๐ X ๑๓.๔๐ เมตร จำนวน ๗ คอร์ด (ยกเว้น คอร์ดที่ ๔) และบริเวณ 
โดยรอบคอร์ดแบดมินตัน

๒. ห้องนํ้า -  ห้องอาบนํ้าหญิง จำนวน ๕ ห้อง 
๓. ห้องป้า -  ห้องอาบป้าขาย จำนวน ๔ ห้อง 
๔. พื้นที่ว่าง ขนาด ๔.๙๐ X ๖ เมตร 
๔. พื้นที่ว่าง ขนาด ๖.๔๐ X ๓ เมตร

เวลาทำการ ๐๙.๐๐ -  ๒๓.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ -  วันอาทิตย์ (หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์) มีกำหนด ๑ ปี
คอรด์แบดมนิตนัแบง่ตามการใชง้านได ้ดงันี้

๑. คอร์ดที่ ๑ -  ๓ สำหรับใช้บริการ รูปแบบ การเช่าเล่นเป็นเกมส์ (ค่าเช้าสนาม)
๒. คอร์ดที่ ๔ -  ๖ สำหรับให้บริการ รูปแบบ การเช่าเล่นเหมาคอร์ดเป็นราย1ช่ัว'โมง 
๓. คอร์ดที่ ๗ สำหรับให้บริการเยาวชนปีกซ้อม 
๔. คอร์ดที่ ๘ สำหรับให้บริการผู้สูงอายุ
๔. คอร์ดที่ ๔ ขอสงวนสิทธิ้ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และหน่วยงาน 

ราฃการอื่น ๆ
การจำหนา่ยสนิคา้ภายในพืน้ท ีว่า่ง ขนาด ๔.๙๐ X ๖ เมตร อนุญาตให้ใช้เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับกีฬา 
แบดมินตัน เท่านั้น
การจำหนา่ยสนิคา้ภายในพืน้ทีว่า่ง ขนาด ๖.๔๐ X ๓ เมตร

๑. อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป, ขนมขบเคี้ยว)
๒. เครื่องดื่ม (ไม,มีแอลกอฮอล์)
๓. ห้าม ประกอบอาหารอื่น  ๆ นอกจากที่กำหนด 
๔. ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเช้ามาในพื้นที่เช่า

อตัราคา่เชา่พ ืน้ท ี่
๑. อัตราค่าเช่าพื้นที่ขั้นตํ่าเหมาจ่ายค่าเช่า และค่าป้าประปา ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน 
๒. ค่าไฟฟ้าจ่ายตามจริง (ตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า)
การชำระค่าเช่า ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้าทุกเดือน โดยค่าเช่าเดือนแรก 

ชำระในวันเริ่มด้นของอายุสัญญาเช่า ส่วนค่าเช่าเดือนต่อไป ชำระภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไปทุก  ๆ เดือน 
ซึ่งผ ู้เช ่าจะต้องนำเงินไปชำระให ้แก่ผ ู้ให ้เช ่า ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และต้องมี 
ใบเสร็จรับเงินของผู้ให้เช่าเป็นหลักฐานการชำระค่าเช่าจึงจะสมบูรณ์

ในกรณีท ี่ผ ู้เช ่าผ ิดนัดไม่ชำระค่าเช่าตามจำนวน และภายในกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน 
เกินกว่าห้าวัน นับแต่วันที่ต้องชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

รายละเอียด พื้นที่ภายในอาคารโรงยิมแบดมินตัน ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง



อตัราคา่ธรรมเนยีม
การเขา่เลน่เปน็เกมส ์ (คา่เขา้สนาม)
- อัตราไม่เกินคนละ ๑(ะ บาท
การเข่าเล่นเหมาคอร์ดเป็นรายชั่วโมง แบ่งตามเวลา ดังนี้ 
๑. เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๖๐ บาท /  ช่ัวโมง /  คอร์ด
๒. เวลา ๑๕.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๘๐ บาท /  ช่ัวโมง /  คอร์ด
๓. เวลา ๑๗.๐๐ -  ๒๓.๐๐ น. อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๑๐๐ บาท /  ช่ัวโมง /  คอร์ด
๔. ในซ่วงเวลา ๑๗.๐๐ -  ๒๓.๐๐ น. ให้ใช้บริการได้ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง /  คอร์ด
๕. เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ ใช้บริการฟรี 
๖. ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป ใช้บริการฟรี 
๗. ห้าม มิให้เก็บอัตราสูงสุดช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท

การดดัแปลง ตอ่เตมิ
๑. ผู้เข ่าสัญญาว่าจะไม่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพ้นที่เข่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เข่า
๒. ในกรณีที่ผู้ให้เข่าให้ความยินยอม ผู้เข่าสัญญาว่าการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งของผู้เข่าต้อง 

๒.๑ ไม่เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
๒.๒ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ีผู้ไห้เข่า'ได้ติดต้ัง'ไว้ 
๒.๓ ทำให้ดูสวยงามแก่ผู้พบเห็นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี
๒.๔ ส่วนที่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งตกเป็นกรรมสิทธิ้แก่ผู้ให้เข่าในทันที โดยผู้เข่าไม่มีสิทธิ๋ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใด  ๆ จากผู้ให้เข่า
๓. ในกรณีที่ผู้ให้เข่ามิได้ให้ความยินยอม และผู้เข่าได้ทำการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพื้นที่เข่า 

เม ื่อผู้ให ้เข ่าเร ียกร้องผู้เข ่าจะต้องรื้อถอนส่วนที่ต ่อเต ิม ดัดแปลงหรือตกแต่งนั้นเสีย โดยผู้เข ่าเป ็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่าย และผู้เข่าจะต้องรับผิดขอบต่อผู้ให้เข่าในความเสียหายอย่างใด  ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการนั้น

๔. ผู้เข่ามีหน้าที่ด ูแลและรักษาพื้นที่เข ่า ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหลายของผู้ให้เข่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เข่า 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานแสะจะรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย ความสูญหายหรือความบุบสลายอย่าง 
ใด  ๆ อันเกิดแก,อาคาร ทรัพย์สินของผู้ให้เข่า เพราะถือเป็นความผิดของผู้เข่า ลูกจ้าง คนงานหรือบริวารของ 
ผู้เข่า รวมทั้งผู้เข่าต้องซ่อม่แซมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่ผู้เข่า

๕. ผู้เข ่าจะยินยอมให้ผู้ให ้เข่าหรือตัวแทนของผู้เข่าเช้าตรวจตราพื้นที่เข่าได้ตลอดเวลา และผู้เข่า 
จะปฏิบ ัต ิตามคำแนะนำของผู้ให ้เข่าหรือตัวแทนของผู้เข ่าเพ ื่อรักษาอาคารๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
เรียบร้อย

๖. ผู้เข ่าจะไม่ละทิ้งพ ื้นท ี่เข ่าไว้โดยปราศจากการครอบครองดูแล หากผู้เข ่าละท ิ้งพ ื้นท ี่เข ่าโดย 
ปราศจากการครอบครองดูแลภายในสิบห้าวัน ผู้เข่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๗. ผู้เข่าจะเก็บสิ่งของไว้ในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะเก็บไว้ในพื้นที่เข่าเท่านั้น กับจะไม่ 
นำหรือยินยอมให้นำสิ่งของที่ต ้องห้ามตามกฎหมาย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ตลอดจนสิ่งของใด  ๆ ที'อาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพอนามัยของบุคคลหรือต่อทรัพย์สินเช้าไว้ในพื้นที่เข่าหรือที่ตั้งของพื้นที่เข่า

๘. ผู้เข่าจะไม่กระทำหรือยินยอมให้มีการกระทำการใดในพื้นที่เข่าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประซาขนหรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
รำคาญแก'ผู้อื่น หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง



๙. ผู้เข่าจะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
๑๐. ผู้เข่าจะเป็นผู้รับผิดขอบปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราขการอันเกี่ยวกับการ 

ใข้พื้นที่ของผู้เข่า
๑๑. ผู้เข่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเก็บและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้เข่าให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อย ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเข่า ทั้งนี้ผู้เซ่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รายละเอยีดเพ ิม่เตมิ

๑. ในกรณีที่ผู้เข่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเข่าตามสัญญานี้ ผู้เข่าต้องแจ้ง 
ให้ผู้ให้เข่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามลิบวัน

๒. ห้ามผู้เข่าน่าพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เข่าช่วง โอนสิทธิการเข่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยขน่หรือ 
ใช้ประโยขน่อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเข่าตามข้อหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ 
เข่าก่อน

๓. การที่ผู้ให้เข่าไมใช้สิทธิในการบังคับให้ผู้เข่าปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ มิให้ถือว่าผู้ให้เช่า 
ยินยอมสละสิทธิดังกล่าว แม้ผู้ให้เข่าจะยิบยอมให้ผู้เช่าปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติการใดอันแตกต่างไปจากสัญญา 
นี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการยินยอมเฉพาะกรณี หรือเฉพาะครั้งเท่านั้น มิให้ถือว่าเป็นการยินยอมในกรณีนั้นหรือกรณี 
อื่นด้วยในภายหลัง

๔. ในกรณีที่ผู้เข่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เข่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
หรือบอกกล่าวให้ผู้เข่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เข่าเห็นสมควรได้ และหาก 
ผู้เข่าไม่ปฏิบัติภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงโดยผู้ให้เข่าไม่ต้องบอกกล่าว

๔. นอกจากสัญญานี้จะระงับสิ้นลงหรือเลิกไปเพราะเหตุอื่นแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้เข่าถูกยึดทรัพย์ใน 
พื้นที่เข่าตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ในคดีล้มละลายไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์ 
ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายก็ดี ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงทันที 
ใน'วันท่ีผู้เ,ซ่าถูกยึดทรัพย์ วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี

๖. เมื่อสัญญานี้ระงับสิ้นลงไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ผู้เช่าต้องขนย้ายสิ่งของต่าง  ๆ ของผู้เข่าออกจากพื้นที่ 
เข ่าภายในกำหนดเวลาสิบห ้าวันนับตั้งแต่ว ันที่ส ัญญาสิ้นสุดลง และล่งมอบพื้นที่ฯ คืนแก่ผู้ให้เข่าทันที 
หากผู้เข่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้เข่าจะยอมให้ผู้ให้เช่าริบสิ่งของอื่นของผู้เช่าที่อยูในพื้นที่เข่าตกเป็นกรรมสิทธิ้ของ 
ผู้ให้เข่าทันทีที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ให้เข่าไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและสิ่งของ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้ให้เข่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองพื้นที่ด้วย

๗. การส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อทั้งปวงแก่ผู้เข ่า การส่งหมายศาลหรือปิดหมายศาลก็ดี 
หากได้ส่งหรือปิดไว้พื้นที่ให้เข่าตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือปิดที่ชอบด้วยกฎหมาย

๘. สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาฉบับนี้ศาลไม่ 
บังคับใช้ ก็ให้สัญญาส่วนที'เหลือยังคงมีผลบังคับได้

๙. กรณีผู้ให้เข่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ ผู้ให้เข่าขอสงวนสิทธิ,การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว 
ตามระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าประสงค์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวับ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอาจ 
แจ้งน้อยกว่าสามวันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับถึงเวลาที่จะต้องใช้พื้นที่น้ัน

๑ ๐ . ผ ู้ให ้เช ่าอ าจ พ ิจ ารณ าอ น ุญ าต ให ้ ห น ่วยงาน ภ าคร ัฐ  ส ม าค ม ก ีฬ าแห ่งจ ังห ว ัด ระยอ ง 
สถาบันการศึกษา ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาภายในพื้นที่เช่า เพื่อประโยชน์แก่การกีฬาหรือราชการ 
โดยมิเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๑๑. ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตามที่ผู้ให้เช่า
กำหนด



๑๒. ผู้ให้เข่าขอสงวนสิทธ์ในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ท ี่ออกมาใช้บ ังค ับภายหลังการเข ็นสัญญาฉบับนี้ โดยผ ู้เข ่าร ับว ่าจะดำเน ินการตามหลักเกณฑ ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ทุกประการ หากผู้เข่าไม่ถือปฏิบัติผู้ให้เข่ามีสิทธิ,ยกเลิกสัญญาได้ทันที



พื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณอาคารโรงยิมแบดมินตัน

ห้องนา -  ห้องอาบนาหญิง จำนวน ๕ ห้อง



พื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณอาคารโรงยิมแบดมินตัน





บญัชรีายการเอกสารยืน่ซองประมลูเชา่พืน้ที ่
ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง

ลำดบั รายการ จำนวน หมายเหตุ

๑. ซองเสนอราคาประมูล
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
๓. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(i. สำเนาหนังสือบริคณห้สนธิ
๕. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการ
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาซนของผู้เสนอราคา
๗. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้มอบอำนาจ
๘. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๙. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ

๑๐. ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารการประมูล
GX5). หนังสือมอบอำนาจที่ถกต้องตามกฎหมาย
๑๒. ใบเสนอราคาประมูล
๑๓. หลักการประกันซองเป็น....................................................

หมายเหต ุ ผู้ประมูลต้องลงนามกำกับเอกสารในการยื่นซองประมูลทุกหน้าพร้อมประทับตรากำกับ (ถ้ามี)
โดยเอกสารลำดับที่ ๑๒ ให้บรรจุไวในซองประมูลแล้วปิดผนึกพร้อมจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย

ลงข่ือ
( ..................................................................

ตำแหน่ง.........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

)



(เอกสารนืใ้หบ้รรจลุงในซอง)

แบบใบเสนอราคาประมูลเช่าภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
บริเวณพื้นที่อาคารโรงยิมแบดมินตัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ข้าพเจ ้า....................................................มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่.............. ถนน..........................

หมู่ที่.............. ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต............... ............. จังหวัด............................ .ได้ทราบ
รายละเอียดการประมูลเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่อาคารโรงรมแบดมินตัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่.............ตุลาคม ๒๕:๖๒ ตลอดจนรายละเอียดใน
เอกสารการประมูล เลขที่................./ ๒๕๖๓ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับที่.จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล
ดังกล่าวทุกประการ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณา ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าขอเสนอประโยขน์ตอบแทนการเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
บริเวณพื้นที่อาคารโรงยิมแบดมินตัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราเดือนละ...................... .
บาท (........ .......................... ............................. ) มิกำหนด ๑ ปี

๒. กรณีที่ข ้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ประมูลได้ ข ้าพเจ ้าจะดำเน ินการตามเงื่อนไขที่ 
กำหนดไวในเอกสารการประมูลให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าเป็น ผู้ประมูลได้ ข้าพเจ้าจะไปทำสัญญาเข่ากับองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔. เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบไปดำเนินการประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน พร้อมส่ิง 
ปลูกสร้างตามวงเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็น 
ผู้รับผลประโยฃนั และจะส่งมอบเอกสารการประกันอัคคีภัยดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ภายในกำหนด......๓๐......วัน นับแต่วันทำสัญญาเช่าเป็นด้นไป

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มิความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้ 
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
อีกทั้งข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจเป็นอย่างดืว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่ต้องรับผิดขอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
ของข้าพเจ้า

๖. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหลักประกันซอง ซึ่งเป็น
.........................................................................................................จำนวนเงิน................................................... บาท
(.....................................................................................) เพื่อเป็นหลักประกันซองมาพร้อมกันนี้ด้วย

๗. ใบเสนอราคานี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเสนอ โดยบริสุทธิ้ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือ 
การสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นแต่อย่างใด

เสนอมา ณ วันที่............. เดือน..........................พ.ศ................

ลงซ่ือ.
(.

ประทับตรา(ถ้ามิ)
)



4 (ตัวอย่าง)

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง)

เลขที่.........................
วันที่....................................................

ข ้าพเจ้า......... .....(ซื่อผู้ประมูล)................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที.่...................................
ถนน...............................ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..............................
โดย.........................................................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนี๋ให้ไว้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังมีข้อความ

ต่อไปน้ี
๑. ตามที่............ (ซื่อผู้ประมูล)............................ได้ยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ภายในสนาม

กีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณอาคารโรงยิมแบดมินตัน ตามเงื่อนไขการประมูลเช่าตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ฉบับลงวันท่ี...............ตุลาคม ๒<£๖๒ และเอกสารการประมูล เลขท่ี _____ / ๒<£๖๓ ซ่ึงต้อง
วางหลักประกันซองตามเง ื่อนไขในการประม ูลต ่อองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดระยอง เป ็นจำนวนเงิน 
............................ บาท (...............................................................) น้ัน

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้
ช้ันด้น ในการขำระเงินตามสิทธิเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวนไม่เกิน......................... บาท
(........................................... ) ในกรณี......................(ขื่อผู้ประมูล)...........................................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการประมูล อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิริบหลักประกันซองประมูล หรือให้ขดใช้
ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที.่...................(ซื่อผู้ประมูล)......................................... .ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือมิได้ 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด 
ระยอง บริเวณอาคารโรงยิมแบดมินตัน โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้ง และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้................... (ซื่อผู้ประมูล)..................................... ขำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใข้บังคับตั้งแต่..........................................ถึง......................................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ข ้าพ เจ ้าย ินยอมทีจ่ะขยายกำหนดระยะเวลาการค ํ้าประก ันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขยายออกไป

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ....
(....

ตำแหน่ง

พยาน 
.)

ลงซื่อ...............................................
( ...................................................................)

ลงซ่ือ

ผู้คํ้าประกันI
.พยาน



»

*

(<๗.2)
สญัญาเลขที่...................

คัวอย่างสัญญาเร่าอาคารหรีอที่งก่อสร้าง
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สัญญาน้ีทำข้ึน ณ.
นอวันท่ี. .เดอน.......................................... พ.ศ............ระหว่าง (ให้ระบุข้ึอหน่วยการบ'ริหารรารการ
ส่วนท้องทน).......................................................โดย............................................................................
ตำนหน่ง......................................... ขึง้ตอ่ไปในสญัญานีเ้รยีกวา่'‘ผ ูใ้หฟ้า"ฝา่ย1หนง กบ.......... (1) ก.
..........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี....................;................... ห^ที.่.............
ตรอก/ซอย.....................................ใกสเัคยงกบั........................................ ถนน......... ......................
ตำบล/แขวง............................อำนาอ/เขต............................. จังหวัด.......................หรอ (1)ข.............
ขึง้ตอ่ไปในจญัญานีเ้รียกวา่ "ผ ูเ้รา่,, อีกฝา่ยหนืง่

ภูส่ญัญาทัง้ลองฝา่ยไตต้กลงทำสญัญากนัดงัตอ่ไปนี้______________________________
ข้อ 1 ผูใ้หเ้รา่ตกลงใหเ้รา่และผูเ้รา่ตกลงเรา่อาคาร..........................................................................

........................................รวมท้ังท่ีดินท่ีใข้ประโยชน์ต่อ เนือ่งกบัอาคารนัน้เลขที.่.......................หยูท่ ี่.............
ต?อก/ซอย..................................... ใกลเ้คยงกบั........................................... ถนน..........................................
ตำบล............. .......................อำนาอ...........................................................จงัหวดั.........................................
ข้ึงท้ังอยู่บนท่ีดินตรงตามแผนท่ีระวาง.................................................หนายเลขทีด่นิ.....................  .............
ไน'นดท่ี.................................. จำนวนเนือ้ทีป่ระมาณ....................ไร่.................... งาน..................... ตารางวา
ปทกฎดานแผนทีแ่นบทา้ยสญัญาและใหท้อว่าเปน็ลว่นหนืง่ของสญัญานีเ้พีอ่..............................................
................................................................................มกำหนดเวลา.................ปี ( ...........................................)

นับดังแต่วันท่ี............... เดอิน............................ พ.ค.......... กงวันท่ี........... เดอืน........................พ.ค...............
ในอตัราคา่เรา่ดงันี้

ข้อ 2 ผูเ้รา่ตอ้งชำระคา่เรา่อาคารรวนทัง้ทีด่นิตามขอ้ 1 ในอตัราคา่เรา่ดงันี้
2 .1 ปทีี.่.. ... ถงปทีี.่.......เดอืนละ......... ............บาท (...
2 .2 ปทีี.่.. ... ถงปทีี.่..,....เดอืนละ.......... ...........บาท (..:
2 .3 บที.่.. . . .ถงืปทีี.่..,....เดอืนละ.......... ...........บาท (...
2 .4 ปทีี.่...... ถงปทีี.่... ...เดอืนละ.......... ..........บาท (... .........................................................................)

ข้อ 3 ในวนัทำสญัญานีผู้เ้รา่ไตช้ำระคา่เรา่ลว่งหนา้ทัง้แตเ่ดอืน............................ พ.ค................
ถงเตรืน......................................พ.ศ..................... รวน..............เดือน เปน็เงนิ.....................................บาท
( ...............................................................) ใหแ้กผู้่ใหเ้ร่าไข้แลว้ตามใบเลรํจ?บเงินเลขที.่...........................
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เล่นที..........................กงวันท่ี.......................ฟอ้น................................................พ.ศ......................
และผูเ้ขา่ตอ้งชำระคา่เขา่ภายในวนัที ่5 ของฟ้อนทัดไปแก่ผู้ให้เข่าทุก  ๆฟอ้น

ข้อ 4 ในวนัทำลญัญานี ้ผู้เข่าไต้นา่นลกัประกน้เปน็.....................................................................
เป็นจำนวนเงิน.................................. บาท (....................... ............................................... ) มานอบให้แก่
ผู้ให้เข่าแก้ว ตานใบรบั^บเสรจ็!บเงนิเลขที.่.................เลน่ที่.................................... ลงวันท่ี...................
ฟอ้น................................ พ.ศ................ เพือ่เป็นการประก้นการปฎํบไตํตานลัญญาน้ีหลักประก้นน้ีจะคนให้
เมือ่ผูฟ้าพน้จากขอ้ผกูพนัตามลญัญานีแ้กว้

ข้อ 5 ผูเ้ซา่ตกลงออกคา่ภาษโีรงเรอนและทีด่นิ ภาษบีา่}งทอ้งที ่ หรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจน 
คา่ธรรมเนย่นและคา่ใขจ้า่ยตา่ง  ๆทีเ่กีย๋ๆกบัการเขา่ตามลญัญานีต้ามกฎหมาย กฎ ระเปยีบ และข้อบังลับท่ี 
ใช้บงคับอยู่แก้วในขณะน้ีหรือท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าแทนผู้ให้เข่าท้ังล้ินโดยต้องชำระให้แก่ผู้ให้ 
เชา่ภายใน 15 (สบิหา้) วัน นับแต่วันไต้รับแจ้งจากผู้ใหเ้ข่า 1

ป ุ้̂  ข้อ 6 ผู้เช่าต้องเอาลถาน'ท่ีเช่าประก้นอัคคีภัย'ไว้กับบ่ร็ษ้ทประก้นก้ยท่ีผู้ให้เช่าเห็น'ขอบ'โดยมี'จำนวน 
เงินเอาประกน้ภยัไมต่ํ่ากว่ามลูค่าอาคารหรือสงิปลกูสร้างฑยนีใ้นบทีเ่อาประกน้ในนานของผู้ใหเ้ร่าเปน็ผู้เรา 
ประก้นและผู้รัชประ1โยร!นตลอดอายุลัโ(1เญาเชา่ โดยผูเ้ชา่เปน็ผูช้ำระเบิย้ประกน้วัยแทนผูใ้หเ้ร่าทัง้สนิ และ
ผู1้.ข่าจะต้องน่ากรนธรรม'’ประกน้กย้ดง้กลา่วมฺานอบใหผู้ใ้หเ้ขา่ภายใน......(......... )วัน นับแต่วันท่ีทำลัญญา
เชา่น้ี ล่วนกรนธรรน'ประก้นภัยฉบับต่อ  ๆไป ผู้เข่าจะต้องน่านานอบให้ผู้ให้เข่าก่อนกรนธรรน์ประก้นภัยฉบับ 
เดมิจะลิน้อายไุมน่อ้ยกวา่...( .............. )วัน

ข้อ 7 ผูเ้ชา่มหนา้ทีบ่า่}งรักษาและชอ่นแซมเลก็นอ้ยเพือ่รักษาสถานทีเ่ขา่และเคร๋ึ่องอปุกรณต์า่ง  ๆ
ใหค้งอยู่ในสภาพเรืยบร้อย ภายในระยะเวลาทีผู่ใ้หเ้ชา่กำหนด ทัง้นีโ้ดยผู้เช่าเปน็ผู้ออกค่าใชจ่้ายเองทัง้ลิน้ 

ข้อ 8 ถา้ผู้เข่ามความประสงค์จะดัดแปลงตอ่เดิมร้ือถอนสถานทีเ่ข่าหรือทำการปลกูสร้างสงิใด *] ลง 
ในท่ีดินบร็เวณสถานท่ีเข่าจะต้องไต้รับอนุฤ,/าตจากผู้ให้เข่าเป็นหนังสือก่อนจงจะทำไต้ และบรรดาสิงปลูก 
สรา้งทีผู้่เซา่ไต้กระทำขึน้ในบร็เวผสถานทีเ่ขา่กดิํ หรือท่ีไต้ดัดแปลงต่อเดิมในสถานท่ีเข่าก็ดิ หรือท่ีไต้ข่อมนซน 
ตามลัโนญาข้อ 6 ก็ดิ ผู้เข่ารนยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ,ของผู้ให้เข่า เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาสิงปลูก 
สร้างดังกล่าว ผู้เช่าต้องร้ือถอนออกไป ท้ังน้ี โดยผูใ้หเ้ข่าไมต้่องเสยืคา่ตอบแทนหรือค่าใชจ่้ายใด ๅ ทังสิน

ข้อ 9 หา้มผู้เขา่ใช้หรือรนยอนใหผู้้อืน่ใชส้ถานทีเ่ข่าเพือ่การใดๆ อันเป็นท่ีน่ารังเกยจแก่ลังคมน่าจะเป็น 
การเสยืพายแก,สถานทีเ่ขา่ กอ่ใหเ้กดิความฟอ้ดรอ้นราคาญแก'ผูใ้หเ้ขา่หรอืผูอ้ยูข่า้งฟย้ง หรือกระทำการใด ๅ 
อนัเปน็การละเมดตอ่กฎหมาย ควานสงบเรืยบร้อย หรือสืลธรรมอันดิของประชาชน

ข้อ 10 หา้มผู้เชา่นำสถานทีเ่ข่าทัง้หมดหรือบางลว่นไปใหเ้ชา่ขว่ง โอนสิทธิการเข่า ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ 
ประโยรน์หรือใช้ประโยซน่อ่ืนนอกจากเพ่ือวัตถุประสงค์การเช่าตามข้อ 1 เว้นแต่จะไต้รันรนยอนเป็นหนังสือ 
จากผูใ้หเ้ชา่กอ่น

ข้อ 11 ผู้เข่ารนยอนใหผู้ใ้หเ้ข่าหรือผู้แทนของผู้ใหเ้ข่าเข้าไปตรวจสถานทเํข่าไต้ดลอดเาสาโดยผู้^ร่า 
จะตอ้งอำนวยความสะดวกใหต้ามสมควร



7
ข้อ 12 การซา่ระคา่ฟา คา่ภาษ ค่าฐ:รมเนย์มหรอเงินอ่ืนใดทีผู้่เข้าตอ้งขำ?ะใหน้ก,ผู้ให้เข้า 

ตามกำหนดเวลา นากขำระเกนิกำหนดเวลาผูเ้ขา้จะตอ้งขำระเบีย้ปรับใหผู้ใ้หเ้ขา้อกี ในอัตราร้อยละ 1.25 
ต่อเดอน ของเงินทีล่า้งขำระเคษของเดอืนใหน้บัเปน็ 1 เดือน

ข้อ 13ในการส่งมอบลทานท่ีเข้าบ้ี ผู้ให้เข้าไม'ต้องรับผิดชอบในความขำ}ดบกพร่องหริอการรอนสิทร 
ในสถานทีเ่ขา่และเงินคา่เขา้ทีผู่เ้ขา่ไตข้ำระไว้แลว้ผูเ้ขา้ยินยอมไหต้กเปน็กรรมสทิรของผูใ้หเ้ขา้โดยผูใ้หเ้ขา้ 
ไม่ต้อง!านไม่ว่ากรณใต ๅ ท้ังส้ิน

ข้อ 14 ในระหวา่งอายสุญัญาเขา้ ลา้ผูใ้หเ้ขา้มดวามจำเปน็จะตอ้งใชส้ถานทีเ่ขา้เทีอ่ประโยชนข์อง 
รัฐห,รอของทางราชการ ผูเ้ขา้ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ขา้บอกเลกอญัญาไต ้โดยบอกกล่าวเปน็หนงัสือใหผู้้เข้าททบ 
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า........(........... )วัน

ข้อ 1 5 ในระหวา่งอายสุญัญาเขา้ ล้าได้เกิดอคัคีภยัหริอภยัฟบ้ติัประการใด  ๆแก่สถานทีเ่ขา้จนเปน็ 
เหตุใหส้กานทีเ่ขา้ขำ}ดเสยืหายและไม่อยู่ในสภาพทีจ่ะใชป้ระโยชนต์ามวัตถปุระสงค์.เหง่การเขา้ตามช้อ 1 ได้ 
ใหถื้อว่าสัญญาเช่าเป็นอันระวับส้ินสุดลงทันทํ โดยผู้ใหเ้ข้ามีพกัต้องบอกกล่าวกอ่น แต่ผู้ใหเ้ข้าต้องคีนเงิน 
ค่าเขา่ทีไ่ตรั้บขำ?ะไวก้อ่นแลว้แภผู่เ้ขา้ดามอดัสว่นระยะเวลาการเขา้ทีเ่หลออยู่ เว้นแต่เหตุอัคคีภัยหริอภัยพบัิติ 
ดงักลา่วเกดจากความผดของผูเ้ขา้

ข้อ 16 ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้แท่ผู้เข้าทุกค?'งท่ีใต้รับขำระเงนิจากผู1้.ข้า____________
ข้อ 17ในระหวา่งอายสุญัญาเขา้ผูเ้ขา้จะตอ้งปฎบตัติามระเบยบกระทรวงมหาดไทย เกยวภบัการ 

จัดหาประโยชน์ในทรัพย^นของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ,นทีใ่ช้ปงัคับอยู่แลว้ในขณะทำสญัญาน ์
ทกุประกา?

ข้อ 18 ลา้ผูเ้ขา้ไมป่ฎบตัติามสญัญาบีช้อ้หนึง่ขอ้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆจนเปน็เหตใุหเ้กดิความ 
เสยืหายแกผู้่ใหเ้ขา้แลว้ ผูเ้ขา้ยนิยอมรบัผดิและยนิยอมซดใชค้า่เสยืหายอนัเกดิจากการทีผู่เ้ขา้ไมป่ฏบิตัติาม 
อัญญาท้ัน'ไห้แก่ผู้ให้,.,ข่า'โดยสิน้เชง้ภาย'ในกำหนด (........ )วันนับแด่วันท่ีได้รับแล้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เข่า

ข้อ 19ในระหวา่งอายสุญัญาเชา่ ลา้ผูเ้ขา้เปน็บคุคลลม้ละลาย มเีหตทุีท่ำใหผู้้ใหเ้ขา้เชือ่ว่าจะไม ่
ลามารถปฏบตัติามสญัญาตอ่ไปไต ้หรอิผูใ้หเ้ขา้มปีญ๋หาเทีย่วกบัการปฎบํตัติามสญัญาและจำเปน็ตอ้งเรยิก 
ผู้'.ข้าไปพบแต่ผู้เข้าไม่ไปพบผูใ้หเ้ข้าตามวันเวลาทีก่ำหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ขา้ผดิสญัญาบี้

ข้อ 20 ลา้ผูเ้ขา้ผดิสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดในขอ้สาระลา่คญั ผู้ใหเ้ข้ามีสทิธํบอกเลิกสญัญาไต้ทนัท ํและ 
เม่ือผู้ใหเ้ขา่ไตใ้ชส้ทิธํบอกเลกิสญัญาแลว้ ผูเ้ขา้ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ข้าริบหอักประภนัตามข้อ 3 เป็นจำนวนเงิน 
ทังหมดหริอบางส่วนก็ไต้แล้วแต่ผู้ให้เข้าเห็นสมควร และผูใ้หเ้ขา้ยงัมลีทิธเิรยิกคา่เสยืหายอืน่  ๆ จากผูเ้ขา้ 
(ลา้ม)ี ไต้อกต้วย

ข้อ 21 เมือ่สญัญาเขา้สิน้สดุลงเพราะครบกำหนดตามขอ้ 1 หรอิเพราะความผดิของผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้จะ 
ตอ้งสง่มอบสถานทีเ่ขา้คนีใหแ้กผู่ใ้หเ้ขา้ในสภาพเรยิบรอ้ยป:าคจากความเสยืหายใด  ๆ ลา้ความเสยืหายนัน้ 
เกดิขึน้จากความผดิของผูเ้ขา้หรอิปรวิา; ผู้เข้าจะตอ้งขอ้มแซมแล้ไขใหอ้ยู่ในสภาพเริยบร้อยก่อนการสง่มอบ
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ตว้ยคา่ใต้จ่ายของผูเ้ช่าเองหริอขดใต้เงินแทน ทัง้นีผู้เ้ชา่และบริวารจะพอ้งขนย้ายทรัพย์สนิและออกจาก
สถานท่ีเชา่และตอ้งสง่มอบสถานทีเ่ชา่ใหแ้กผู้่ใหเ้ช่าใหแ้ล้วเลรํจภายใน (......... )วัน นบัแต่วันท่ีลัญญา
สินสุดลง

ล้าผู้เช่าไม่ปฎิบ้ติดานควานในวรรคหน่ึง ผู้เชา่ยินยอนใหผู้้ใหเ้ชา่จัดการหริอลา้งใหผู้้อ่ึน 
จัดการแทนใตโ้ดยผูเ้ชา่จะเปน็ผูอ้อกคา่ใตจ้ายเองทัง้ลิน้ หากผูเ้ชา่ไมอ่อกคา่ใตจ้า่ยดงักลา่ว ผูฟ้ายนยอม 
ใหผู้้ใหเ้ชา่หกัเงินคา่ใต้จ่ายดังกลา่วจากหลกัประกันตอ้ 3 ลา้ไมเ่พยีงพอกเ็ริยกรอ้งเอาจากผูเ้ชา่อกไต้

ลัญญาน้ีทำข้ีนสองฉบับ นีต้อควานถูกต้องตรงกัน คล่ญัญาไตอ้า่นและเตา้ใจตอ้ความในลญัญา 
น้ีดตลุอดแล้ว จงไต้คงลายนอต้อ พร้อนท้ังป?ะท้บตรา (ลา้ม)ี ไว้เปน็สำคัญต่อหนา้พยานและเก็บไว้ม่าย 
ละหน่ึงฉบับ

ลงต้อ........................................... ผู้ให้เช่า
(

ลงข่ือ, 
(.

ลงข่ือ.

.)

. ผ ู้เช่า
)
..พยาน

(
คงข่ือ,

.)

.พยาน
( ..........................................................)

ลงข่ือ.................. ( 2 ) . ,.ผู้ให้ควานยินยอม
( ...............................................................) 1 2

(1) ก. บคุคลฐ?รนดา ให้ระบุข่ือและท่ีอยู่
ข. นิติบุคคล เช่น หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นล่วนจำกัด บริษทัจำกดั ให้ระบุ

ดังนี ้(ข่ือนิติบุคคล...... ข่ืงจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ .................................มสีำนักงานใหญ่
อยูเ่ลขที่....................ถนน................ ........ตำบล/แขวง........................ อำเภอ/เขต..................
จังหวัด............................โดย................................ '..ผูม้อีำนาจลงนามผกูพนั..........................
(ข่ือนติิบคุคล)............................ ตานหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นล่วนบริษัท 
....................... เลขท่ี........................ลงวันท่ี........................ เดอน.................... พ.ค...............
(และตามหนงัสอืมอบอำนาจลงวันที่............................. ) และให้นำหนังสือรับรองดังกล่าว
แนบลา้ยลญัญาไวก้บัใหร้ะบทุีอ่ยู่ของสำนกังานใหญต่ว้ย

(2) ลา้ผูเ้ชา่เปน็บคุคลธรรมดา หากมลีานหรอภริยา ควรให้มีลามีหัรอภริยาลงข่ือให้ความยินยอมต้วย



เลขที ๒ /  ๒๕๖๓
เอกสารการประมูลเข่าทรัพย์สิน 

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
บริเวณสนามเทนนิส

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี 9®  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เข่าทรัพย์สินภายใน 
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณสนามเทนนิส มีกำหนดระยะเวลาเข่า ๑ ปี

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมลูฉบบัน้ี ประกอบด้วย 
๑.๑ รูปถ่ายพื้นที่ 
๑.๒ รายละเอียดของพื้นที่เข่า 
๑.๓ แบบใบเสนอราคา 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

- หลักประกัน6ซองเสนอราคา 
๑.๕ แบบสัญญาเข่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

๒. คณุสมบตัผิูเ้ขา้ประมลู
๒.๑ ผู้เข้าประมูลต้องเปีนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีภ ูมีลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป ็น 

หลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเฃื่อถือได้
๒.๒ ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล 

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละสิทธึ๋หรือความคุ้มครองเข่นว่านั้น
๓. หลกัฐานการเขา้ประมลู

ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมลงซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอสำเนาบัตรประจำตัวประขาขน พร้อมลงซื่อรับรองถูกต้อง และต้องนำบัตร 
ประจำตัวประขาขนฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองประมูลด้วย

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงซื่อรับรองความถูกต้อง
๓.๓ หน ังส ือมอบอำนาจซ ึ่งป ิดอากรแสตมบ ้ตามกฎหมาย ในกรณ ีท ี่ผ ู้เข ้าประม ูล 

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
๓.๔ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองประมูล

๔. การยืน่ซองประมลู
๔.๑ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารประมูลนี้เท่านั้น 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาให้ขัดเจน 
จำนวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง หาก 
มีการแก้!ขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย

๔.๒ ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอประโยขน์ตอบแทนในการเข่าบริเวณสนามเทนนิส เหมาจ่าย 
ค่าเข ่า และค่านํ้าประปา ในอัตราค่าเข่าขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑■ ๐๐๐.-บาท (หนึ่งฟันบาทถ้วน) โดยผู้เข่า 
จ่ายขำระค่าไฟฟ้าตามจริง (ตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงจะรับไว้พิจารณา 
โดยในใบเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียด ตังนี้

๔.๒.๑ ให้กรอก...



๔.๒.๑ ให้กรอกข้อความเป็นภาษาไทย
๔.๒.๒ ข้อความในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวพิมพ์ (ยกเว้นลายมือขื่อ) หรือหากจะ 

ใข้เป็นตัวเขียนต้องเป็นลายมือ ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ (ยกเว้นลายมือขื่อ)
๔.๒.๓ จำนวนเงินในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มืรอยขูดลบ 

ขีดฆ่า ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ สำหรับ 
รายละเอียดอื่นใดนอกจากจำนวนเงิน หากมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าประมูล 
เท่านั้นที่จะต้องลงลายมือขื่อกำกับรอยดังกล่าว พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญด้วย แต่การขูดลบ ขีดฆ่า 
ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้จะต้องกระทำก่อนยืนซองประมูล

๔.๒.๔ ก่อนยื่นซองประมูล ผ ู้เข ้าประมูลต้องตรวจดูเอกสารการประมูล รวมทั้ง 
เงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน

๔.๒.๔ ผู้เข้าประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการเปิดซองประมูล โดยระบุที่หน้าซองว่า “ในเส[นอ'ราคา'ประมลูเชา่'นริ!.ว.ณสนามเ.ทบุ.นสิ” 
ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันท่ี.. ๓๐.ตุลาคม..๒๔๖๒.. ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้ัน ๘ ห้อง.. ๒... เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารแล้วจะไม่ 
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ใข้ในการยื่นซองประมูลนอกเหนือไปจากนี้ให้แนบไว้นอก 
ซองประมูล คณะกรรมการรับซองประมูลอาจไม่รับซองประมูลก็ได้ ถ้าเห็นว่าเอกสารหลักฐานนั้นไม่น่าเขื่อถือ 
โดยผู้ยื่นซองประมูลไม่มืสิทธิไกัดค้านหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๔. หลกัประกนัซอง
ผู้ยื่นซองประมูลต้องวางหลักประกันพร้อมกับซองประมูล โดยใข้หลักประกันอย่างหนี่ง 

อย่างใด จำนวน ๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งพ้นสองร้อยบาทถ้วน) ด้งต่อไปน้ี 
๔.๑ เงินสด
๔.๒ เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเข็คที่สั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 

เช็คที่ลงวันที่ในวันยืนซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทำการ
๔.๓ หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ 
๔.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะคืนให้แก,ผู้เข้าประมูล 

ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เข้าประมูลพ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ 
จะคืนให้โดยไม่มืดอกเบ้ีย

๖. หลกัเกณฑในการพจิารณาตดัสนิ
๖.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาจากประโยซน้ 

ตอบแทนการให้เข่าที่ผู้ประมูลเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ้ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เข่า 

ทรัพย์สินที่ทำการประมูลครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิก 
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มืสิทธิ๋เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๖.๓ หากผู้ยื่น...



-๓-

๖.๓ หากผู้ยื่นประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ 
หรือยื่นซองประมูลไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการๆ อาจจะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นประมูลรายนั้น เว้นแต่เป็น 
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือมีใช่เป็นสาระสำคัญ

๗. การทำสญัญาเชา่
๗.๑ ผู้ประมูลไต้จะต้องมาทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน 

กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่า 
ผู้ประมูลรายนั้นสละสิทธิการเช่า โดยจะริบหลักประกันซองส่งเป็นรายไต้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ได้อีก

๗.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องทำสัญญาเช่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยในวันทำสัญญาเช่าผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๗.๒.๑ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของค่าเช ่า 
ที่ประมูลได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ตลอดอายุสัญญาเช่า

๗.๒.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช่าในวันทำสัญญาตามจำนวนที่เสนอไว้ให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองล่วงหน้า ๑ เดือน

๗.๒.๓ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช ่าให ้ก ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ตามกำหนดเวลา หากชำระเกินกำหนดเวลา ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของเงินที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
และในกรณีที่ชำระค่าเช่าเกินกำหนดสองเดือนติดต่อกัน ให้ถือว่าผู้ประมูลได้ปฏิบัติผิดสัญญา และให้ผู้ให้เช่า 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

๗.๓ ผู้ประมูลได้มีสิทธิเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณสนามเทนนิส 
มีกำหนด ๑ ปี และมีข้อกำหนดดังนี้

๗.๓.๑ ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบภาษีป้าย โรงเรือน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าในครั้งนี้

๗.๓.๒ ผู้ประมูลได้ต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามขัดเจน 
โดยกฎหมาย ได้แก่ การทำละเมิดหรือฝ่าผินบทบัญญัติท ี่ห ้ามมิให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น



รายละเอียด สนามเทนนสิ ของสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง

ขือ่ทรพัยส์นิ “สนามเทนนสิ ของสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง”
มลูคา่ทรพัยส์นิ จำนวนเงนิ ๔1๓ ๙ ๐ ,๐ 0๐ - บาท (สำหรบัประกอบประกนัอคัคภียั)
พืน้ทีใ่ชส้อย พื้นที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่

คอร์ดสนามเทนนิส ขนาด ๒๓.๗๗ X ๘.๒๓ เมตร จำนวน ๖ คอร์ด และบริเวณโดยรอบคอร์ดสนาม
เทนนิส
เวลาทำการ ๐๙.๐๐ -  ๒๓.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ -  วันอาทิตย์ (หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์) มีกำหนด ๑ ปี
ขอ้หา้มในการใชพ้ืน้ทีเ่ขา่

๑. ห้าม ประกอบอาหาร
๒. ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ให้เข่า

อตัราคา่เขา่พ ืน้ท ี่
๑. อัตราค่าเข่าพื้นที่ขั้นตํ่าเหมาจ่ายค่าเช่า และค่านํ้าประปา ๑,๐๐๐.- บาท/เดือน 
๒. ค่าไฟฟ้าจ่ายตามจริง (ตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า)
การชำระค่าเข่า ผู้เข่าตกลงจะชำระค่าเข่าแก่ผู้ให้เข่าเนินการล่วงหน้าทุกเดือน โดยค่าเข่าเดือนแรก 

ชำระในวันเริ่มต้นของอายุสัญญาเข่า ส่วนค่าเข่าเดือนต่อไป ชำระภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุก  ๆ เดือน 
ซ ึ่งผ ู้เข ่าจะต้องนำเงินไปชำระให้แก่ผ ู้ให ้เข ่า ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และต้องมี 
ใบเสร็จรับเงินของผู้1ห้เข่าเนินหลักฐานการชำระค่าเข่าจึงจะสมบูรณ์

ในกรณีที่ผ ู้เข ่าผิดนัดไม่ชำระค่าเข ่าตามจำนวน และภายในกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว์ในวรรคก่อน 
เกินกว่าห้าวัน นับแต่วันที่ต้องชำระค่าเข่า ผู้ให้เข่าสามารถบอกเลิกสัญญาทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
อตัราคา่ธรรมเนยีม

๑. ๒๐ บาท/คน/คอร์ด
๒. การใช้บริการให้ใช้ไดไม่เกิน ๒ ขั้วโมง/คอร์ด
๓. เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ ใช้บริการฟรี
๔. ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึน'ไป ใช้บริการฟรี
๕. สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองใช้บริการฟรี

การดดัแปลง ตอ่เตมิ
๑. ผู้เข ่าสัญญาว่าจะไม่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพ้นที่เข่า เว้นแต่ จะไต้รับความยินยอมเนิน 

ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เข่า
๒. ในกรณีที่ผู้ให้เข่าให้ความยินยอม ผู้เข่าสัญญาว่าการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งของผู้เข่าต้อง 

๒.๑ ไม่เนินการขัดต่อข้อบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
๒.๒ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ผู้ให้เข่าไต้ติดตั้งไว้ 
๒.๓ ทำให้ดูสวยงามแก่ผู้พบเห็นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี
๒.๔ ส่วนที่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งตกเนินกรรมสิทธึ๋แก่ผู้ให้เข่าในทันที โดยผู้เข่า'ไม'มีสิทธิ๋ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใด  ๆ จากผู้ให้เข่า



๓. ในกรณีที่ผู้ให้เข่ามิได้ให้ความยินยอม และผู้เข่าได้ทำการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพื้นที่เข่า 
เม ื่อผู้ให ้เข ่าเร ียกร้องผู้เข ่าจะต้องรื้อถอนส่วนที่ต ่อเต ิม ดัดแปลงหรือตกแต่งนั้นเสีย โดยผู้เข ่าเป ็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่าย และผู้เข่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เข่าในความเสียหายอย่างใด  ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการนั้น

๔. ผู้เข่ามีหน้าที่ด ูแลและรักษาพื้นที่เข ่า ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหลายของผู้ให้เข่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เข่า 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและจะรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย ความสูญหายหรือความบุบสลายอย่าง 
ใด  ๆ อันเกิดแก่อาคาร ทรัพย์สินของผู้ให้เข่า เพราะถือเป็นความผิดของผู้เข่า ลูกจ้าง คนงานหรือบริวารชอง 
ผู้เข่า รวมทั้งผู้เช่าต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่ผู้เข่า

๔. ผู้เข ่าจะยินยอมให้ผู้ให ้เข่าหรือตัวแทนของผู้เข่าเช้าตรวจตราพื้นที่เข่าไต้ตลอดเวลา และผู้เข่า 
จะปฏิบ ัต ิตามคำแนะนำของผู้ให ้เข่าหรือตัวแทนของผู้เข ่าเพ ื่อรักษาอาคารฯ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
เรียบร้อย

๖. ผู้เข ่าจะไม่ละทิ้งพ ื้นท ี่เข ่าไว้โดยปราศจากการครอบครองดูแล หากผู้เข ่าละท ิ้งพ ื้นท ี่เข ่าโดย 
ปราศจากการครอบครองดูแลภายในสิบห้าวัน ผู้เข่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๗. ผู้เข่าจะเก็บสิ่งของไร้ในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะเก็บไร้ในพื้นที่เข่าเท่านั้น กับจะไม่ 
นำหรือยินยอมให้นำสิ่งของที่ต ้องห้ามตามกฎหมาย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ตลอดจนสิ่งของใด  ๆ ที่อาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อขีวิต สุขภาพอนามัยของบุคคลหรือต่อทรัพย์สินเช้าไร้ในพื้นที่เข่าหรือที่ตั้งของพื้นที่เข่า

๘. ผู้เข่าจะไม่กระทำหรือยินยอมให้มีการกระทำการใดในพื้นที่เข่าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประซาซนหรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
รำคาญแก่ผู้อื่น หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง

๙. ผู้เข่าจะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
๑๐. ผู้เข่าจะเป็นผู้รับผิดขอบปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราฃการอับเกี่ยวกับการ 

ใช้พื้นที่ของผู้เข่า
๑๑. ผู้เข่าจะเป็นผู้รับผิดขอบเก็บและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้เข่าให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อย ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเข่า ทั้งนี้ผู้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รายละเอยีดเพ ิม่เตมิ

๑. ในกรณีที่ผู้เซ่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเข่าตามสัญญานี้ ผู้เข่าต้องแจ้ง 
ให้ผู้ให้เข่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวัน

๒. ห้ามผู้เข่านำพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เข่าข่วง โอนสิทธิการเข่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยซน์หรือ 
ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเข่าตามข้อหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ 
เข่าก่อน

๓. การที่ผู้ให้เข่าไมใช้สิทธิในการบังคับให้ผู้เข่าปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ มิให้ถือว่าผู้ให้เข่า 
ยินยอมสละสิทธิดังกล่าว แม้ผู้ให้เข่าจะยินยอมให้ผู้เข่าปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติการใดอันแตกต่างไปจากสัญญา 
นี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการยินยอมเฉพาะกรณี หรือเฉพาะครั้งเท่านั้น มิให้ถือว่าเป็นการยินยอมในกรณีนั้นหรือกรณี 
อื่นด้วยในภายหลัง

๔. ในกรณีที่ผู้เซ่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เข่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
หรือบอกกล่าวให้ผู้เข่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาภายใบกำหนดเวลาที่ผู้ให้เข่าเห็นสมควรได้ และหาก 
ผู้เข่าไม่ปฏิบัติภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงโดยผู้ให้เข่าไม่ต้องบอกกล่าว

๔. นอกจากสัญญานี้จะระงับสิ้นลงหรือเลิกไปเพราะเหตุอื่นแล้ว ล้าปรากฏว่าผู้เข่าถูกยึดทรัพย์ใน 
พื้นที่เข่าตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ในคดีล้มละลายไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์



ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายก็ดี ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงทันที 
ในวันที่ผู้เซ่าถูกยึดทรัพย์ วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี

๖. เมื่อสัญญานี้ระงับสิ้นลงไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ผู้เช่าต้องขนย้ายสิ่งของต่าง  ๆ ของผู้เช่าออกจากพื้นที่ 
เช ่าภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่ว ันที่ส ัญญาสิ้นสุดลง และส่งมอบพื้นที่ฯ คืนแก่ผู้ให้เช่าทันที 
หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้เช่าจะยอมให้ผู้ให้เช่าริบสิ่งของอื่นของผู้เช่าที่อยู่ในพื้นที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ้ของ 
ผู้ให้เช่าทันทีที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและสิ่งของ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองพื้นที่ด้วย

๗. การส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อทั้งปวงแก่ผู้เช่า การส่งหมายศาลหรือปิดหมายศาลก็ด ี 
หากไต้ล่งหรือปิดไว้พื้นที่ให้เช่าตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือปิดที่ขอบด้วยกฎหมาย

๘. สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที'ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาฉบับนี้ศาลไม่ 
บังคับใข้ ก็ให้สัญญาส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับไต้

๙. กรณีผู้ให้เช่ามีความจำเป็นที่จะต้องใข้พื้นที่ ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธี้การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว 
ตามระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าประสงค์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอาจ 
แจ้งน้อยกว่าสามวันก็ไต้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับถึงเวลาที่จะต้องใช้พื้นที่นั้น

๑ ๐ . ผ ู้ให ้เช ่าอ าจ พ ิจ ารณ าอ น ุญ าต ให ้ ห น ่วยงาน ภ าคร ัฐ  ส ม าค ม ก ีฬ าแห ่งจ ังห ว ัด ระยอ ง 
สถาบันการศึกษา ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาภายในพื้นที่เช่า เพื่อประโยฃน้แก่การกีฬาหรือราขการ 
โดยมิเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๑๑. ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตามที่ผู้ให้เช่า
กำหนด

๑๒. ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ท ี'ออกมาใช้บ ังคับภายหลังการเซ็นสัญญาฉบับนี้ โดยผ ู้เช ่าร ับว ่าจะดำเน ินการตามหลักเกณ ฑ ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ทุกประการ หากผู้เช่าไม่ถือปฏิบัติผู้ให้เช่ามีสิทธี้ยกเลิกสัญญาไต้ทันที



พื้นท่ีภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณสนามเทนนิส

คอร์ดสนามเทนนิส พ้ืนท่ีโดยรวม ๒๖๖ ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- คอร์ดสนามเทนนิส ขนาด ๒๓.๗๗ X ๘.๒๓ เมตร จำนวน ๖ คอร์ด



บญัชรีายการเอกสารยืน่ซองประมลูเชา่พืน้ที ่
ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง

ลำดบั รายการ จำนวน หมายเหตุ

๑. ซองเสนอราคาประมูล
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเน้นนิติบุคคล
๓. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ร!. สำเนาหนังสือบริคณห้สนธิ
๕. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการ
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้เสนอราคา
๗. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้มอบอำนาจ
๘. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๙. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านซองผู้มอบอำนาจ

๑๐. ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารการประมูล
SK5). หนังสือมอบอำนาจที่ถกต้องตามกฎหมาย
๑๒. ใบเสนอราคาประมูล
๑๓. หลักการประกันซองเน้น....................................................

หมายเหต ุ ผู้ประมูลต้องลงนามกำกับเอกสารในการยื่นซองประมูลทุกหน้าพร้อมประทับตรากำกับ (ถ้ามี)
โดยเอกสารลำดับที่ ๑๒ ให้บรรจุไวในซองประมูลแล้วปีดผนึกพร้อมจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย

ลงซ่ือ
( )

ตำแหน่ง
ประทับตรา (ถ้ามี)



(เอกสารนีใ้หบ้รรจลุงในซอง)

แบบใบเสนอราคาประมลูเชา่ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง 
บรเิวณพืน้ทีส่นามเทนนสิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ข้าพเจ ้า................ .................................... มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่..............ถนน.............. ...........

หมู่ที่ ____ ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต........................... จังหวัด...............................ได้ทราบ
รายละเอียดการประมูลเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่สนามเทนนิส ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที.่.......... ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนรายละเอียดในเอกสารการประมูล
เลขที่____ ____/ ๒๕๖๓ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลดังกล่าวทุกประการ
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณา ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าขอเสนอประโยขน่ตอบแทบการเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
บริเวณพื้นที่สนามเทนนิส ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราเดือนละ....... ........................บาท
(...................................... ........................... ) มีกำหนด ๑ ปี

๒. กรณีที่ข ้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ประมูลได้ ข ้าพเจ ้าจะดำเน ินการตามเง ื่อนไขที่ 
กำหนดไวในเอกสารการประมูลให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าเป็นผู้ประมูลได้ ข้าพเจ้าจะไปทำสัญญาเช่ากับองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔. เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบไปดำเนินการประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน พร้อมส่ิง 
ปลูกสร้างตามวงเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็น 
ผู้รับผลประโยชน์ และจะส่งมอบเอกสารการประกันอัคคีภัยดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ภายในกำหนด .๓๐......วัน นับแต่วันทำสัญญาเช่าเป็นด้นไป

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้ 
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
อีกทั้งข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
ของข้าพเจ้า

๖. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหลักประกันซอง ซึ่งเป็น
.........................................................................................................จำนวนเงิน....................................................บาท
(.....................................................................................) เพื่อเป็นหลักประกันซองมาพร้อมกันนี้ด้วย

๗. ใบเสนอราคานี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเสนอ โดยบริสุทธี้ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือ 
การสมรู้ร่วมคิดกับโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นแต่อย่างใด

เสนอมา ณ วันที.่............ เดือน......................... พ.ศ................

ลงซื่อ................................................

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ตัวอย่าง)

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันซอง)

เลขที่.........................
วันที่....................................................

ข ้าพ เจ ้า................... (ซื่อผู้ประมูล).........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...................................
ถนน..............................ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................
โดย........................................................................................................................................ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังมีข้อความ 
ต่อไปน้ี

๑. ตามที.่.................(ซ่ือผู้ประมูล).............................. .ได้ยื่นซองประมูลเข่าพื้นที่ภายในสนาม
กีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณสนามเทนนิส ตามเงื่อนไขการประมูลเข่าตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ฉบับลงวันที่...............ตุลาคม ๒๕:๖๒ และเอกสารการประมูล เลขท ี่ _..../๒๕๖๓ ซ่ึงต้อง
วางหลักประกันซองตามเง ื่อนไขในการประม ูลต ่อองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดระยอง เป ็นจำนวนเงิน 
............................ บาท (.................................................... ) น้ัน

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันซนิดเพิกถอนไม่ได้ เข่นเดียวกับลูกหนี้
ข้ันต้น ในการขำระเงินตามสิทธิเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวนไม่เกิน......................... บาท
(............................ ............... ) ใบกรณี........................(ซื่อผู้ประมูล)......................................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการประมูล อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิริบหลักประกันซองประมูล หรือให้ซดใช้
ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่.................(ซื่อผู้ประมูล).............................................. ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือมิได้ 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลเข่าร้านกาแฟ บริเวณลานจอดรถ 
บนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่อยู่ต ิดกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง โดยข ้าพ เจ ้า 
จะไม ่อ ้างส ิทธ ิใดๆ เพ ื่อโต ้แย ้ง และอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ระยอ งไม ่จำเป ็น ต ้อ งเร ียก ร ้อ งให ้
........................ (ซื่อผู้ประมูล)............................... ขำระหนี้น้ันก่อน

- ๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่......................................... ถึง.......................................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ข้าพเจ ้าย ินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการคํ้าประกันน ี้ออกไปตลอดระยะเวลาท ี่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขยายออกไป

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ....
(....

ตำแหน่ง

ลงซ่ือ................................................พยาน
(............ ..................................)

ผู้คํ้าประกัน 
.)

ลงซ่ือ พยาน



(จ. ล. 2)
สญัญาเลขที่...................

คัวธย่างคัญญาฟาธาคา*หริธ!น่ก่อสร่าง

♦
%
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สัญญาน้ีทำขน ณ.
เม่ือวัน'ท่ี............... เดอืน...........................................พ.ศ............ระหว่าง (ให้ระบุช่ึอหน่วยการบริหารราชการ
ส่วน'ท้องถ๋ัน)...................................................... โดย.........................................................................................
ตำนนน่ง..................... ..................... ซ่ึงตอ่ไปในสญัญานีเ้ริยกว่า "ผูใ้หเ้ชา่', ฝา่ยหนึง่ กบ.........(1) ก.............
..........................................................................อยู่บา้นเลขที.่................... .................... หยู่'ที.่.........................
ตรอก/ซอย......................................ใกลเ้ลยีงกบั.......................................ถนน...............................................
ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต............................. จังหวัด...................... หริอ (1)ข.........................
ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้ริยกว่า "ผูเ้ชา่" อีกฝ่ายหนึง่

P
คูส่ญัญาทัง้ลองฝา่ยไตต้กลงทำสญัญากนัดงัตอ่ไปนี้
ข้อ 1 ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหเ้ชา่และผูเ้ชา่ตกลงเชา่อาการ..........................................................................

........................................รวมท้ังท่ีดืนท่ีใข้ประโยชน์ต่อเน่ึองกับอาคารนัน้เลขที.่.......................หยูท่ ี.่............
ตรอก/ซอย......................................ใกลเ้ลยีงกับ...........................................ถนน.........................................
ตำบล.................................... อำแกอ...........................................................จงัหวดั..........................................
ซ่ึงท้ังอยู่บนท่ีดินตรงตามแผนท่ีระวาง................................................. หมายเลขทีด่นิ....................................
โธนดท่ี.................................. จำนวนเนือ้ทีป่ระมาณ...................ไร่..................... งาน.................... ตารางวา
ปรากฎดาม1แผนทีแ่นบทา้ยสญัญาและใหท้อว่าเบน้สว่นหนึง่ของสญัญานืเ้ทีอ่..............................................
................................................................................มกำหนดเวลา.................ปี ( ...........................................)

นับตังแต่วันท่ี............... เดอืน........................... พ.ก............กงวันท่ี........... เดอืน.......................พ.ก...............
ในอตัราคา่เชา่ดงันี้

ข้อ 2 ผูเ้ชา่ตอ้งชำระคา่เชา่อาคารรวมทัง้ทีด่นิตามขอ้ 1 ในอต้ราคา่เชา่ดงันื้
2 .1 ปที ี.่... .. ทงปทีี.่.. ....เดอืนละ.......... ...........บาท (...
2 .2 ปที ี.่... .. กงปีที่... ....เดอืนละ.......... ...........บาท (..:
2 .3 ปที ี.่.., .. ถงปทีี.่.......เดอืนละ.......... ...........บาท (...
2 .4 ปที ี.่... .. กงปี'ท่ี........เดอืนละ........... ..........บาท (...

.)

ข้อ 3 ในวนัทำสญัญานี ้ผูเ้ชา่ไตช้ำระคา่เชา่ลว่งหนา้ทัง้แตเ่ดอืน.............................พ.ค...............
ถงืเดอืน......................................พ .ศ..................... รวม.............เดือน เบน้เงนิ.................................... บาท
( .............................................................. ) ให้แก่ผู้ให้เช่าไวัแล้วตามใบเลรํจ?บเงนิเลขที.่............................
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เล่มท่ี.......................... ลงวันท่ี.......................เดรน................................................พ.ศ......................
และผูเ้ซา่ตอ้งชำระคา่เขา่ภายในวนัที5่ ของเดือนทิดไปแก่ผู้ให้เข่าทุก ๅ เดือน

ข้อ 4 ในวนัทำลญัญานี ้ผู้เข่าไต้นำหลักประกนัเปน็....................................... .............................
เป็นจำนวนเงน.................................. บาท (....................... ............................................. ..) มามอบให้แก,
ผู้ให้เข่าแล้ว ตามใบรบัภบัเล!จรบ้เงนเลขที่..................เลม่ที่.................................... ลงวันที.่..................
เดือน............................... พ.ศ..................เพือ่เปน็การประกนัการปฏิบตัตามลญัญานีห้ลกัประกนันีจ้ะดืนให้
เมึอ่ผูเ้ขา่พน้จากขอ้ผกูพนัตามลญัญานีแ้ลว้

ข้อ 5 ผู้เซา่ตกลงออกคา่ภาษโรงเรอนและทีดิ่น ภาษบีำ}งทอ้งที ่ หรอภาษีอ่ืนใด ตลอดจน 
คา่ธรรมเนยํมและคา่ใขจ้า่ยตา่ง  ๆทีเ่กีย่วกบัการเซา่ตามลญัญานีต้ามกฎหมาย กฎ ระเปยีบ แดะข้อบังลับท่ี 
ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะน้ีหริอท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าแทนผู้ให้เข่าท้ังสินโดยต้องชำระให้แก่ผู้ให้ 
เขา่ภายไน 15 (สบิหา้) วัน นับแต่วันไต้รับแจ้งจากผู้ให้เซ่า ,

ป ^  ข้อ 6 ผู้เข่าต้องเอาสถานท่ีเช่าประกันอัคคภัยไว้กับบริษัทประกันภัยท่ีผู้ใหเ้ช่าเหน็ชอบโดยมจำนวน 
พนเอาประกันภัย'ไม,ต่ําก'ว่ามูลค่าอาดารหรอสิ'งปสูกลร้างรายน้ี'ไนบท่ีเอาประกัน'ในนามของผู้ให้เข่าเป็นผู้เอา 
ประกนัและผูร้นัประโยชนต์ลอดอายลุญัญาเขา่โดยผูเ้ขา่เปน็ผูช้ำระเนีย้ประกนัภยัแทนผูใ้หเ้ขา่ทัง้สนิและ
ผูเ้ขา่จะตอ้งนำกรมธรรมประกนัภยัดงักลา่วฺมามอบใหผู้ใ้หเ้ขา่ภายใน......(........ )วนันบัแตวั่นทีท่ำลญัญา
เช่าน้ี ล่วนกรมธรรน์ประกันภัยฉบับต่อ ๅ ไปี ผู้เซ่าจะต้องนำมามอบให้ผู้ให้เข่าก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ 
เดมิจะสนิอายไุมน่อ้ยกวา่.,.(.............. )วัน

ข้อ 7 ผูเ้ขา่มหนา้ทีบ่ำ^รกัษาและซอ่มแซมเลก็นอ้ยเพือ่รกัษาสถานทีเ่ขา่และเครือ้งอปุกรณต์า่ง  ๆ
ให้ดงอยู่ในสภาพเริยบร้อย ภายในระยะเวลาทีผู่ใ้หเ้ขา่กำหนด ทัง้นีโ้ดยผู้เข่าเปน็ผู้ออกค่าใชจ่้ายเอง'ลงัสนิ 

ข้อ 8 ถา้ผูเ้ขา่มคีวามประสงค์จะดดัแปลงตอ่เดมิร้ือถอนสถานทีเ่ชา่หริยทำการปถูกสร้างสงิใด ๅ ลง 
ในท่ีดินบริเวณสถานทีเ่ขา่จะต้องไตรั้บอนญุาตจากผูใ้หเ้ชา่เปน็หนังสอืกอ่นจงจะทำไต้ และบรรดาสิงปลูก 
สร้างท่ีผู้เซ่าไต้กระทำฃ้ืนในบริเวณสถานท่ีเข่าก็ดื หริอท่ีไต้ดัดแปลงต่อเดิมในสถานท้เซ่าก็ดื หริอทํไต้ซ่อมแซม 
ตามลฤั1;ญาขอ้ 6 ก็ดื ผู้เซา่ยินยอมใหต้กเป็นกรรมลทธ้ิของผู้ใหเ้ข่า เว้นแต่ผู้ให้เข่าไม่ต้องการบรรดาสิงปลูก 
สร้างดังกล่าว ผู้เข่าต้องร้ือถอนออกไป ท้ังน โดยผูใ้หเ้ข่าไมต่อ้งเสยืคา่ตอบแทนหริอค่าใชจ่้ายใด  ๆท้งสิน

ข้อ 9 หา้มผูเ้ขา่ใชห้ริอยนิยอมใหผู้อ้ืน่ใชส้ถานทีเ่ขา่เพือ่การใดๅอนัเปน็ทีน่า่รงัเกยจแกล่งัดมนา่จะเปน็ 
การเสยืพายแกส่ทานทีเ่ขา่ กอ่ใหเ้กดํความเดอืดรอ้นรำคาญแกผู่ใ้หเ้ชา่หรอิผูอ้ยูข่า้งฬยีง หริอกระทำการใด ๅ 
อนัเปน็การละ!มดตอ่กฎหมาย ความ,สงบเริยบร้อย หริอดืลธรรมอันดืของประชาชน

ข้อ 10 หา้มผู้เขา่นำสถานทีเ่ชา่ทัง้หมดหริยบางลว่นไปใหเ้ขา่ซว่ง โอนสิทรการเข่า ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ 
ประโยชน์หริอใข้ประโยซน์อ่ืนนอกจากเพ่ือวัตยุประสงค์การเข่าตามข้อ 1 เว้นแต่จะไต้รับยินยอมเป็นหนังสอ 
จากผูใ้หเ้ขา่กอ่น

ข้อ 11 ผูเ้ขา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ขา่หรอิผูแ้ทนของผูใ้หเ้ชา่เขา้ไปตรวจสถานทเํขา่ไตด้ลเวลาโดยผูเ้ขา่ 
จะตอ้งอำนวยความสะดวกใหต้ามสมควร
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ข้อ 12 การชำ?ะคา่เชา่ คา่ภาษ ค่าธรรมเนยมหรือเงินอ่ืนใดทีผู้่เช่าต้องชำระใหแ้ก่ผู้ใหเ้ช่า 

ตา}งท่าห'นดเวลา หากชำระเกนิกำหนดเวลาผูเ้ชา่จะตอ้งซา่ระเบีย้ปรันใหผู้!้หเ้ชา่อกี ในอัตราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน ของเงินทีล้่างซา่ระเคษของเดือนใหน้บัเปน็ 1 เดือน

ข้อ 13 ในกา?ส่งมอบลโทนท่ีเช่าบ้ี ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับมีดชอบในความซ่า;ดบกพร่องหรือการรอนลิทร 
ในสืถาน'ท่ีเช่า และเงินค่าเชา่ทีผู้่เชา่ไตซ้า่?ะไว้แลว้ผู้เชา่รนยอมใหต้กเปน็กรรมลิ’/!ธของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่า 
ไม่ต้องคนไม่ว่ากรณใด ๅ ท้ังล้ิน

ข้อ 14 ในระหวา่งอายอุญัญาเชา่ ล้าผู้ใหเ้ช่ามคีวามจำเปน็จะต้องใช้ลโทนทีเ่ชา่เพือ่ประโยชนข์อง 
รฐัหรือของทางราชการผูเ้ชา่รนยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่บอกเลกิลญ้ญาไตโ้ดยบอกกลา่วเปน็หนงัสอืใหผู้เ้ชา่ทราบ 
ลว่งหนา้ไมห่อ้ยกว่า.........(........... )วัน

ข้อ 15 ในระหวา่งอายลุญ้ญาเชา่ ล้าไต้เกดิอัคคภัียหรือภัยฟบ้ติัประการใด  ๆ แกล่โทนทีเ่ชา่1จนเป็น 
เหตุ'ให้ลกานท่ีเช่าชำ;ดเสืยหายและ'ไม่อยู่'ในลภาพท่ี'จะ'ใช้ประ,โยชน์ตาม,วัตกปุระลงคแ์หง่การเช่าตามขอ้ 1 ไต้ 
ใหถื้อว่าอัญญาเช่าเป็นอันระวับล้ินสุดคงทันที โดยผู้ใหเ้ชา่มีพกัต้องบอกกล่าวกอ่น แต่ผู้ใหเ้ช่าต้องคีนเงิน 
ค่าเชา่ทีไ่ตรั้บชำระไวก้อ่นแลว้แกผู่เ้ชา่ดามอดัสว่นระยะเวลาการเชา่ทีเ่หสอือยู่ เว้นแต่เหตุอัคคีภัยหรือภัยฟบ้ดิ้ 
ดงักลา่วเกดิจากความมดีของผูเ้ชา่

ข้อ 16 ฝเัหเ้ชา่จะรอกใบเล?จรันเงินใหแ้ทผู่เ้ชา่ทกุครัง้ทีไ่ตร้บัซา่?ะเงินจากผูเ้ชา่____________
ข้อ 17ในระหวา่งอายอุญัญาเชา่ ผูเ้ชา่จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยบกระทรวงมหาดไทย เกยวภบัการ 

จัดหาประโยชน์ในทรัพย์ลินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องก่ีนท่ีใช้ปังคับอยู่แล้วในขณะท่าอัญญาบ้ี 
ทุกประการ

ข้อ 18 ถา้ผูเ้ชา่ไมป่ฏบิตัติามอญัญาบีข้อ้หนืง่ขอ้ใด ไม่'ว่าต้วยเหตุ'ใด  ๆจนเปน็เหตใุหเ้กดิความ 
เสืยหายแก่ผู้'ใหเ้ช่าแล้ว ผูเ้ชา่รนยอมรบัมดีและรนยอมชดใชค้า่เสยืหายอนัเกดิจากการทีผู่เ้ชา่ไมป่ฏบิตัติาม 
อัญญานนัใหแ้กผู่ใ้หเ้ขาโดยลิน้เชง้ภายในกำหนด ( .........)วันนับแต่วันท่ีไต้รับแล้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

ขอ้19ในระหวา่งอายอุญัญาเชา่ลา้ผูเ้ชา่เปน็บคุคลลม้ละลายมเีหตทุีท่า่ใหผู้ใ้หเ้ชา่เชึอ่วา่จะไม ่
สามารถปฏิบัติตามอัญญ'าต่อ'ไป'ใต้ หรอืผูใ้หเ้ชา่มปีญ๋หาเกีย่วกบักา?ปฏบิตัติามอญัโนาและจำเปน็ตอ้งเรยืก 
ผูเ้ชา่ไปพบแตผู่เ้ชา่ไมไ่ปพบผู้ใหเ้ชา่ตามวันเวลาทีก่ำหนด ให้กอว่าผู้เช่ามีดอัโน{นาบ้ี

ข้อ 20 ลา้ผูเ้ชา่มดีอญัญาขอ้หนึง๋ขอ้ใดในขอ้ลาระลา่คญั ผู้ให้เช่ามีลิทธิบอกเลิกอัญโนาไต้ทันที และ 
เม่ึอผู้ให้เช่า'ไต้ใช้ลิทธิบอกเลิกอัโนญาแล้ว ผูเ้ชา่รนยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่ริบหอักประกันตามข้อ 3 เปน็จำนวนเงิน 
ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ไต้แล้วนต่ผู้ให้เช่าเห่นลมควร และผูใ้หเ้ชา่ยงัมลีทิธเิรยืกคา่เสยืหายอืน่  ๆ จากผูเ้ชา่ 
(ลา้ม)ี ไต้อกีตว้ย

ข้อ 21 เมือ่อญัญาเชา่ลิน้สดุลงเพราะครบกำหนดตามขอ้ 1 หรอืเพทะความมดีของผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่จะ 
ตอ้งสง่มอบลถานทีเ่ขา่กนใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ในลภาพเรยืบรอ้ยปราคจากความเลยิหายใด  ๆ ถา้ความเสยืหายนัน้ 
เกดิขนจากความมดีของผูเ้ชา่หรอืบรวิา: ผู้เช่าจะต้องช่อมนชมแล้ไขใหอ้ยู่ในสภาพเรืยบร้อยก่อนการส่งมอบ
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ต้วยคา่ใขจ้า่ยของผูเ้จา่เองหรือขดใขเ้งินแทน ท้ังน้ี ผูเ้จ่าและบริวารจะตอ้งขนย้ายทรัพย์สนิและออกจาก
สถานทีเ่จ่าและตอ้งสง่มอบสทานทีเ่จ่าใหแ้กผู่ใ้หเ้จ่าใตแ้ลว้เสร็จภายใน.....(........... )'วัน นับแด่'วันท่ีลัญญา
ล้ินลุดลง

ท้าผู้เจ่าไม่ปฎิปตตามความในวรรคหน้ีง ผู้เจ่ายินยอนใหผู้้ใหเ้ชา่จัดการหรือลา้งใหผู้้อ่ึน 
จดัการแทนไตโ้ดยผูเ้จา่จะเปน็ผูอ้อกคา่ใขจ้ำยเองทัง้ลิน้ หากผูเ้จา่ไมอ่อกคา่ใขจ้า่ยดงักลา่ว ผูเ้จา่ยนิยอม 
ใหผู้้ใหเ้จา่หกัเงินคา่ใขจ้า่ยดงักลา่วจากหลกัประกนัขอ้ 3 ทา้ไมเ่พยงพอกเ็รยืกร้องเอาจากผูเ้จา่อกํไต้

ลัญญาน้ีทำข้ืนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คล่ญัญาไตอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความในลญัญา 
น้ีดตทุ'อดแล้ว จง'ได้ลงลายมีอซ่ือ พร้อมท้ังป?ะทับตรา (ท้าม) ไว้เปน็สำคญัต่อหนา้พยานแคะเก็บไว้ม่าย 
ละหน้ีงฉบับ

คงซ่ือ........................................... ผู้ใหเ้จ่า
(

ลงซ่ือ. 
(.

คงซ่ือ.

. ผ ู้เจา่
)
..พยาน

(
คงซ่ือ

.)

.พยาน
( ........................................................ )

ลงซ่ือ.................. ( 2 ) . . . ..ผู้ใหค้วามรนยอม
( .......................................................) 1 2

(1) ก. บคุคลธรรมดา ให้ระบุซ่ือและท่ีอยู่
ข. นิติบุคคล เช่น ห้า'งหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบทัจำกัด ให้ระบุ

ดังนี ้(ซ่ือนิติบุคคล......ซืง่รดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ ..................................มีสำน้ภงานใหญ่
อยู่เลขที่.....................ถนน........................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต..................
จังหวัด........................... โดย................................ ' . . ผ ู้มอีำนาจคงนามผกูพนั..........................
(ซ่ือนิติบุคคล)............................ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
....................... เลขท่ี........................ลงวันท่ี........................ ฟอ้น..................... พ.ค..............
(และตามหนงัสอืมอบอำนาจลงกนัที่.............................. ) และให้น้าหนังสือรับรองดังกล่าว
แนบหา้ยลญัญาไว้กบัให?้ะบทุีอ่ยู่ของสำนกังานใหญต่ว้ย

(2) ทา้ผูเ้จา่เปน็บคุคลธรรมดา หากมสีามหีรรืภรยืา ควรให้มีสามีหรือภริยาลงซ่ือให้ความยินยอมต้วย



เลขท ๓ /  ๒๕๖๓
เอกสารการประมูลเช่าทรัพย์สิน 

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าอาคารโรงขิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพื่อใช้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี 53 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายใน 
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าอาคารโรงขิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพื่อใช้สำหรับเล่น 
กีฬาเทเบิลเทนนิส มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมลูฉบบันี ้ประกอบด้วย 
๑.๑ รูปถ่ายพื้นที่ 
๑.๒ รายละเอียดของพื้นที่เช่า 
๑.๓ แบบใบเสนอราคา 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

- หลักประกันซองเสนอราคา 
๑.๕ แบบสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

๒. คณุสมบตัผิูเ้ชา้ประมลู
๒.๑ ผู้เช้าประมูลต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็น 

หลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้
๒.๒ ผู้เช้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล 

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เช้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละสิทธึ๋หรือความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๓. หลกัฐานการเชา้ประมลู

ผู้เช้าประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน พร้อมลงชื่อรับรองถูกต้อง และต้องนำบัตร 
ประจำตัวประซาซนฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองประมูลด้วย

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงซื่อรับรองความถูกต้อง
๓.๓ หน ังส ือมอบอำนาจซ ึ่งป ิดอากรแสตมบ ิตามกฎหมาย ในกรณ ีท ี่ผ ู้เ'ช ้าประมูล 

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
๓.๔ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองประมูล

๔. การยืน่ซองประมลู
๔.๑ ผู้เช้าประมูลต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารประมูลนี้เท่านั้น 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซื่อผู้เสนอราคาให้ซัดเจน 
จำนวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักพร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หาก 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย

๔.๒ ผู้เช้าประมูลจะต้องเสนอใ]ระโยซนํตอบแทนในการเช่าพื้นที่ว ่างบริเวณด้านหน้า 
อาคารโรงขิม ๒.๕๐๐ ท่ีน่ัง เพื่อใช้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เหมาจ่ายค่าเช ่า ค่าไฟฟ้า และค่านํ้าประปา 
ในอัตราค่าเช่าพื้นที่ขั้นตํ่าไม'น้อยกว่าเดือนละ ๒.๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส'วนจังหวัด 
ระยอง จึงจะรับไว้พิจารณา โดยในใบเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ ให้กรอก...
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๔.๒.๑ ให้กรอกข้อความเป็นภาษาไทย
๔.๒.๒ ข้อความในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวพิมพ์ (ยกเว้นลายมือขื่อ) หรือหากจะ 

ใข้เป็นตัวเขียนต้องเป็นลายมือ ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ (ยกเว้นลายมือขื่อ)
๔.๒.๓ จำนวนเงินในใบเสนอราคาจะต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร โดยใม่มืรอ่ยขูดลบ 

ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ สำหรับ 
รายละเอียดอื่นใดนอกจากจำนวนเงิน หากมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าประมูล 
เท่านั้นที่จะต้องลงลายมือขื่อกำกับรอยดังกล่าว พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญด้วย แต่การขูดลบ ขีดฆ่า 
ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้จะต้องกระทำก่อนยื่นซองประมูล

๔.๒.๔ ก่อนยื่นซองประมูล ผ ู้เข ้าประมูลต้องตรวจดูเอกสารการประมูล รวมทั้ง 
เงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน

๔.๒.๔ ผู้เข้าประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการเปิดซองประมูล โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบ[เสน[อร [ๆคาปรุ:ะ.มล[เชา่พืน้ทีว่า่ง,บรเิวณดา้นหนา้ 
อา.ลา.รโรงุยิม.๒1๕๐o.ที.่น ัง่” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันที่.๓๐ ตลทคม.๒๔๖๒.. ระหว่างเวลา 
๑๐ .๐๐  น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขั้น ๘ ห้อง..๒... เมื่อพ้น 
กำหนดเวลายื่นเอกสารแล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ใข้ในการยื่นซองประมูลนอกเหนือไปจากนี้ ให้แนบไว้นอก 
ซองประมูล คณะกรรมการรับซองประมูลอาจไม่รับซองประมูลก็ได้ ถ้าเห็นว่าเอกสารหลักฐานนั้นไม่น่าเขื่อถือ 
โดยผู้ยื่นซองประมูลไม่มืสิทธิ้คัดค้านหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๔. หลกัประกนัซอง
ผู้ยื่นซองประมูลต้องวางหลักประกันพร้อมกับซองประมูล โดยใข้หลักประกันอย่างหนี่ง 

อย่างใด จำนวน ๒,๔๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ เงินสด
๔.๒ เฃ็คที่ธนาคารรับรองหรือเฃ็คที่สั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็น 

เซ็คที่ลงวันที่ในวันยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทำการ
๔.๓ หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ 
๔.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะคืบให้แก'ผู้เข้าประมูล 

ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เข้าประมูลพ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ 
จะคืนให้โดยไม่มืดอกเบ้ีย

๖. หลกัเกณฑในการพจิารณาตดัสนิ
๖.๑ ในการประมูลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาจากประโยซน์ 

ตอบแทนการให้เข่าที่ผู้ประมูลเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทรงไว้ขื่งสิทธิ้ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เข่า 

ทรัพย์สินที่ทำการประมูลครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยซน้ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิก 
การประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มืสิทธี้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๖.๓ หากผู้ยื่นประมูลรายใดมืคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ 
หรือยื่นซองประมูลไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ อาจจะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นประมูลรายนั้น เว้นแต่เป็น 
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือมิใข่เป็นสาระสำคัญ

๗. การทำสญัญา...
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๗. การทำสญัญาเชา่
๗.๑ ผู้ประมูลได้จะต้องมาทำสัญญาเข่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน 

กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่า 
ผู้ประมูลรายนี้นสละสิทธิการเข่า โดยจะริบหลักประกันซองส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ได้อีก

๗.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องทำสัญญาเข่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยในวันทำสัญญาเข่าผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๗.๒.๑ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑ 0  ของค่าเช ่า 
ที่ประมูลได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ตลอดอายุสัญญาเข่า

๗.๒.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องขำระค่าเข่าในวันทำสัญญาตามจำนวนที่เสนอไว้ให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองล่วงหน้า ๑ เดือน

๗.๒.๓ ผู้ประมูลได้จะต้องขำระค่าเข ่าให ้ก ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ตามกำหนดเวลา หากขำระเกินกำหนดเวลา ผู้ประมูลได้จะต้องขำระเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของเงินที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
และในกรณีที่ขำระค่าเข่าเกินกำหนดสองเดือนติดต่อกัน ให้ถือว่าผู้ประมูลได้ปฏิบัติผิดสัญญา และให้ผู้ให้เข่า 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

๗.๓ ผู้ประมูลได้มีสิทธิเข่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณสนามเทนนิส 
มีกำหนด ๑ ปี และมีช้อกำหนดดังนี้

๗.๓.๑ ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดขอบภาษีป้าย โรงเรือน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเข่าในครั้งนี้

๗.๓.๒ ผู้ประมูลได้ต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามขัดเจน 
โดยกฎหมาย ได้แก่ การทำละเมิดหรือฝ่าปีนบทบัญญัติที่ห ้ามมิให้ดำเนินการตามพระราฃบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น



รายละเอียด พืน้ทีว่า่งบรเิวณดา้นหนา้อาคารโรงขมิ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพือ่ใชส้ำหรบัเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิ

ซือ่ทรพัยส์นิ “พืน้ทีว่า่งบรเิวณดา้นหนา้อาคารโรงขมิ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพ ือ่ใชส้ำหรบัเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิ” 
มลูคา่ทรพัยส์บิ จำนวนเงนิ ๖๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สำหรบัประกอบประกนัอคัคภียั)
พืน้ทีใ่ชส้อย พื้นท่ีใช้สอยที่สามารถใช้งานได้ ขนาด ๑๗ X ๑๔ เมตร
เวลาทำการ ๐๙.๐๐ -  ๒๓.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ -  วันอาทิตย์ (หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์) มีกำหนด ๑ ปี
ขอ้หา้มในการใชพ้ืน้ทีเ่ขา่

๑. ห้าม ประกอบอาหาร
๒. ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเช้ามาในพื้นที่ให้เข่า

อตัราคา่เขา่พ ืน้ท ี่
- อัตราค่าเข่าพื้นที่ขั้นตํ่าเหมาจ่ายค่าเข่า ค่าไฟฟ้า และค่า'นาประปา ๒,๐๐๐.- บาท/เดือน 
การชำระค่าเข่า ผู้เข่าตกลงจะชำระค่าเข่าแก่ผู้ให้เข่าเปีนการล่วงหน้าทุกเดือน โดยค่าเข่าเดือนแรก 

ชำระในวันเริ่มต้นของอายุสัญญาเข่า ส่วนค่าเข่าเดือนต่อไป ชำระภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุก  ๆ เดือน 
ซึ่งผ ู้เข ่าจะต้องนำเงินไปชำระให้แก่ผ ู้ให ้เข ่า ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และต้องมี 
ใบเสร็จรับเงินของผู้ให้เข่าเปีนหลักฐานการชำระค่าเข่าจึงจะสมบูรณ์

ในกรณีท ี่ผ ู้เข ่าผ ิดนัดไม่ชำระค่าเข ่าตามจำนวน และภายในกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน 
เกินกว่าห้าวัน นับแต่วันที่ต้องชำระค่าเข่า ผู้ให้เข่าสามารถบอกเลิกสัญญาทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
อตัราคา่ธรรมเนยีม

อัตราการเก็บค่าใช้บริการกีฬาสนามเทนนิส ให ้เ,ปีน'ไปตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เป็นผู้กำหนด

ประ๓ ท คา่ธรรมเนยีมรายวนั คา่ธรรมเนยีมรายเดอืน
เด็ก (อายุไม่เกิน ๑๕ ปี บริบูรณ์) ๒๐ ๓0๐
ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ข้ึนไป) ๓๐ ๕๐๐

การดดัแปลง ตอ่เตมิ
๑. ผู้เข ่าสัญญาว่าจะไม่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพ้นที่เข่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เข่า
๒. ในกรณีที่ผู้ให้เข่าให้ความยินยอม ผู้เข่าสัญญาว่าการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งของผู้เข่าต้อง 

๒.๑ ไม่เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
๒.๒ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ผู้ให้เข่าได้ติดตั้งไว้ 
๒.๓ ทำให้ดูสวยงามแก่ผู้พบเห็นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี
๒.๔ ส่วนที่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งตกเป็นกรรมสิทธึ๋แก่ผู้ให้เข่าในทันที โดยผู้เข่า'ไม่มีสิทธิ้ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใด  ๆ จากผู้ให้เข่า
๓. ในกรณีที่ผู้ให้เข่ามิได้ให้ความยินยอม และผู้เข่าได้ทำการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งพื้นที่เข่า 

เม ื่อผ ู้ให ้เข ่าเร ียกร้องผู้เข ่าจะต้องรื้อถอนส่วนที่ต ่อเต ิม ดัดแปลงหรือตกแต่งนั้นเสีย โดยผู้เข ่าเป ็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่าย และผู้เข่าจะต้องรับผิดขอบต่อผู้ให้เข่าในความเสียหายอย่างใด  ๆ ที่เกิดขั้นเพราะการนั้น



๔. ผู้เช่ามีหน้าที่ด ูแลและรักษาพื้นที่เช่า ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหลายของผู้1ห้เช่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เช่า 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและจะรับผิดขอบในบรรดาความเสียหาย ความสูญหายหรือความบุบสลายอย่าง 
ใด  ๆ อันเกิดแก่อาคาร ทรัพย์สินของผู้ให้เช่า เพราะถือเป็นความผิดของผู้เช่า ลูกจ้าง คนงานหรือบริวารของ 
ผู้เข่า รวมทั้งผู้เช่าต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่ผู้เช่า

๔. ผู้เข ่าจะยินยอมให้ผู้ให ้เข่าหรือตัวแทนของผู้เข่าเช้าตรวจตราพื้นที่เข่าได้ตลอดเวลา และผู้เข่า 
จะปฏิบ ัต ิตามคำแนะนำของผู้ให ้เช่าหรือตัวแทนของผู้เข ่าเพ ื่อรักษาอาคารฯ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
เรียบร้อย

๖. ผ ู้เข ่าจะไม่ละทิ้งพ ื้นที่เข ่าไวโดยปราศจากการครอบครองดูแล หากผู้เข ่าละท ิ้งพ ื้นท ี่เข ่าโดย 
ปราศจากการครอบครองดูแลภายในสิบห้าวัน ผู้เข่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๗. ผู้เข่าจะเก็บสิงของไว้ในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะเก็บไว้ในพื้นที่เข่าเท่านั้น กับจะไม่ 
นำหรือยินยอมให้นำสิ่งของที่ต ้องห้ามตามกฎหมาย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ตลอดจนสิ่งของใด  ๆ ที่อาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อขีวิต สุขภาพอนามัยของบุคคลหรือต่อทรัพย์สินเช้าไว้ในพื้นที่เช่าหรือที่ตั้งของพื้นที่เช่า

๘. ผู้เช่าจะไม่กระทำหรือยินยอมให้มีการกระทำการใดในพื้นที่เช่าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประซาซนหรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
รำคาญแก่ผู้อื่น หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง

๙. ผู้เข่าจะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
๑๐. ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดขอบปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราซการอันเกี่ยวกับการ 

ใช้พื้นที่ของผู้เข่า
๑๑. ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดขอบเก็บและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้เข่าให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อย ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเข่า ทั้งนี้ผู้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รายละเอยีดเพ ิม่ เตมิ

๑. ในกรณีที่ผู้เข่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเข่าตามสัญญานี้ ผู้เข่าต้องแจ้ง 
ให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวัน

๒. ห้ามผู้เช่านำพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยซนํหรือ 
ใช้ประโยซนํอื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่าตามข้อหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ 
เช่าก่อน

๓. การที่ผู้ให้เช่าไมใช้สิทธิในการบังคับให้ผู้เข่าปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญาน้ี มิให้ถือว่าผู้ให้เข่า 
ยินยอมสละสิทธิดังกล่าว แม้ผู้ให้เข่าจะยินยอมให้ผู้เข่าปฏิบัติการหรือไม,ปฏิบัติการใดอันแตกต่างไปจากสัญญา 
นี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการยินยอมเฉพาะกรณี หรือเฉพาะครั้งเท่านั้น มิให้ถือว่าเป็นการยินยอมในกรณีนั้นหรือกรณี 
อื่นด้วยในภายหลัง

๔. ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
หรือบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อกำหนดใบสัญญาภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรได้ และหาก 
ผู้เข่าไม่ปฏิบัติภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงโดยผู้ให้เข่าไม่ต้องบอกกล่าว

๔. นอกจากสัญญานี้จะระงับสิ้นลงหรือเลิกไปเพราะเหตุอื่นแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้เข่าลูกยึดทรัพย์ไน 
พื้นที่เข่าตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ในคดีล้มละลายไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์ 
ฃั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายก็ดี ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงทันที 
ใน'วันที่พู้ข่าถูกยึดทรัพย์ วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี

๖. เมื่อสัญญานี้ระงับสิ้นลงไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ผู้เข่าต้องขนย้ายสิ่งของต่าง  ๆ ของผู้เข่าออกจากพื้นที่ 
เข ่าภายในกำหนดเวลาสิบห ้าวันนับตั้งแต่ว ันท ี่ส ัญญาสิ้นสุดลง และส่งมอบพื้นที่ฯ คืนแก่ผู้ให้เข่าทันที



หากผู้เข่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้เข่าจะยอมให้ผู้1ห้เข่าริบสิ่งของอื่นของผู้เข่าที่อยู่ในพื้นที่เข่าตกเป็นกรรมสิทธิ้ของ 
ผู้ให้เข่าทันทีที,ครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ให้เข่าไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและสิ่งของ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้ให้เข่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองพื้นที่ด้วย

๗. การล่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อทั้งปวงแก่ผู้เข ่า การส่งหมายศาลหรือปิดหมายศาลก็ด ี 
หากได้ล่งหรือปิดไว้พื้นที่ให้เข่าตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการล่งหรือปิดที,ขอบด้วยกฎหมาย

๘. สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาฉบับนี้ศาลไม่ 
บังคับใช้ ก็ให้สัญญาส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับไต้

๙. กรณีผู้ให้เข่ามีความจำเป็นที่จะต้องใข้พื้นที่ ผู้ให้เข่าขอสงวนสิทธึ๋การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ฃั่วคราว 
ตามระยะเวลาที่ผู้ให้เข่าประสงค์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้เข่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอาจ 
แจ้งน้อยกว่าสามวันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ขั่วโมงน้บถืงเวลาที่จะต้องใช้พื้นที่นั้น

๑ ๐ . ผ ู้ให ้เข ่าอ าจ พ ิจารณ าอ น ุญ าต ให ้ ห น ่วยงาน ภ าคร ัฐ  ส ม าค ม ก ีฬ าแห ่งจ ังห ว ัด ระยอ ง 
สถาบันการศึกษา ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาภายในพื้นที่เข่า เพื่อประโยขน่แก,การกีฬาหรือราชการ 
โดยมิเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๑๑. ผู้เข่าต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตามที่ผู้ให้เข่า
กำหนด

๑๒. ผู้ให้เข่าขอสงวนสิทธ์ในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ท ี่ออกมาใช้บ ังค ับภายหลังการเซ ็นสัญญาฉบับนี้ โดยผ ู้เข ่าร ับว ่าจะดำเน ินการตามหลักเกณฑ ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ทุกประการ หากผู้เข่าไม่ถือปฏิบัติผู้ให้เข่ามีสิทธิ้ยกเลิกสัญญาได้ทันที



t

พ้ืนท่ีภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
บริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารโรงยิม ๒,๕ ๐ ๐  ท่ีน่ัง เพื่อใช้สำหรับเล่นกีฬา

เทเบิลเทนนิส

- พ้ืนที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้ ขนาด ๑๗ X ๑๔ เมตร



บญัชรีายการเอกสารยืน่ซองประมลูเชา่พืน้ที ่
ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง

ลำดบั รายการ จำนวน หมายเหตุ

๑. ซองเสนอราคาประมูล
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
๓. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
๙. ลำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
๕. ลำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการ
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาซนของผู้เสนอราคา
๗. ลำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้มอบอำนาจ
๘. ภาพถ่ายลำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๙. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ

๑๐. ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารการประมูล
(ร)(ริ), หนังสือมอบอำนาจที่ถกต้องตามกฎหมาย
๑๒. ใบเสนอราคาประมูล
๑๓. หลักการประกันซองเป็น......................... ...........................

หมายเหต ุ ผู้ประมูลต้องลงนามกำกับเอกสารในการยื่นซองประมูลทุกหน้าพร้อมประทับตรากำกับ (ถ้ามี)
โดยเอกสารลำดับที่ ๑๒ ให้บรรจุไวในซองประมูลแล้วปิดผนึกพร้อมจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย

ลงซื่อ..............................................
( ............................................ ......................

ตำแหน่ง.........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)



♦
1?

(เอกสารนีใ้หบ้รรจลุงในซอง)

แบบใบเสนอราคาประมลูเชา่ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัระยอง 
บรเิวณพืน้ทีว่า่งดา้นหนา้โรงยมิ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพือ่ใซส้ำหรบัเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ข้าพเจ้า มีภมิลำเนาตั้งอย่เลฃที่ ถนน

หม่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ได้ทราบ
รายละเอียดการประมูลเข่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง พื้นที่ว่างด้านหน้าโรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง
เพื่อใฃ้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที.่........... ตุลาคม
๒๕๖๒ ตลอดจนรายละเอียดในเอกสารการประมูล เลขที่................./ ๒๕๖๓ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลดังกล่าวทุกประการ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยองพิจารณา ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าขอเสนอประโยขน์ตอบแทนการเช่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
บริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าโรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง เพื่อใข้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองในอัตราเดือนละ................... .....บาท (.......................................... ..........................) มีกำหนด ๑ ปี

๒. กรณีที่ข ้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ประมูลได้ ข ้าพเจ ้าจะดำเน ินการตามเง ื่อนไขที่ 
กำหนดไวในเอกสารการประมูลให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าเป็นผู้ประมูลได้ ข้าพเจ้าจะไปทำสัญญาเช่ากับองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔. เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบไปดำเนินการประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน พร้อมส่ิง 
ปลูกสร้างตามวง.เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็น 
ผู้รับผลประโยชน์ และจะส่งมอบเอกสารการประกันอัคคีภัยดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ภายในกำหนด.....๓๐.......วัน นับแต่วันทำสัญญาเช่าเป็นต้นไป

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้ 
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
อีกทั้งข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
ของข้าพเจ้า

๖. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหลักประกับซอง ซ่ึงเป็น
.........................................................................................................จำนวนเงิน....................................................บาท
(.................................................................................... ) เพื่อเป็นหลักประกันซองมาพร้อมกันนี้ด้วย

๗. ใบเสนอราคานี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเสนอ โดยบริสุทธึ๋ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือ 
การสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นแต่อย่างใด

เสนอมา ณ วันที่............. เดือน......................... พ.ศ................

ลงซื่อ................................................
( ...................................................................)

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ตัวอย่าง)

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง)

เลขที่
วันที่....................................................

ข ้าพ เจ ้า....................(ซื่อผู้ประมูล)........................ สำนักงานตั้งอยู่เลขที.่..................................
ถนน.............................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................
โดย........................................................... ............................................................................. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนึ๋ให้ไว้ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังมีข้อความ 
ต่อไปนี้

๑. ตามที.่................. (ซื่อผู้ประมูล)...............................ได้ยื่นซองประมูลเข่าพื้นที่ภายในสนาม
กีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าโรงยิม ๒,๕00 ท่ีน่ัง เพื่อไข้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิล
เทนนิส ตามเงื่อนไขการประมูลเข่าตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ฉบับลงวันที.่...............ตุลาคม
๒๕๖๒ และเอกสารการประมูล เลขท่ี ......... / .๒๕๖๓ ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขในการประมูลต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน............... บ าท ........................................... ) น้ัน

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันซนิดเพิกถอนไม่ได้ เข่นเดียวกับลูกหนี้
ข้ันต้น ในการขำระเงินตามสิทธิเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวนไม่เกิน......................... บาท
(............................................ ) ในกรณ.ี.......................(ซื่อผู้ประมูล) ;................................ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการประมูล อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิริบหลักประกันซองประมูล หรีอให้ซดไข้
ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที.่................(ขื่อผู้ประมูล)............................................. .ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือมิได้ 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลเข่าพื้นที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด 
ระยอง บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าโรงยิม ๒,๕00 ท่ีน่ัง เพื่อใข้สำหรับเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยข้าพเจ้า 
จะไม ่อ ้างส ิทธ ิใดๆ เพ ื่อโต ้แย ้ง และอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ระยอ งไม ่จำเป ็น ต ้อ งเร ียก ร ้อ งให ้
........................ (ซื่อผู้ประมูล)............................... ขำระหนี้น้ันก่อน

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใซ้บังคับตั้งแต่..........................................ถึง.......................................
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ข้าพเจ ้าย ินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการคํ้าประกันน ี้ออกไปตลอดระยะเวลาท ี่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขยายออกไป

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ...............................................ผู้คํ้าประกัน
( ................................................................... )

ตำแหน่ง...........................................

ลงขื่อ.............................................. พยาน
( ......................................  ......................)

ลงซอ .พยาน



**»

(ร.ร่.2)
กญัญาเลขที่...................

คัวอย่างคัญญา.เร่าอาคาr พรแ?นก,อสf ใง
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กัญญานีท้ำข้ึน ณ ...............................................................................................................................
ฟอ้'ในที่............... เดอน.......................................... พ,ศ.............ระหว่าง (ใหร้ะบุข้ึอหนว่ยการบรหารทรการ
ส่วน'ท้องทน).......................................................โดย........................................................................................
ตำนหน่ง..................... .....................ข้ึงต่อ1ไป1ในกญัญานีเ้?ยก1ว่า '‘ผูใ้หเ้รา่’, ฝ่ายหนึง่ กบั.........(1) ก..............
..........................................................................อยู่บา้นเลขที.่................... ;.................. หมูท่ี่...........................
ดรอก/รอย..................................... ใกลเ้ดยืงกบั....................................... ถนน......... !....................................
ตำบล/แขวง........................... อำนาอ/เขต.............................จังหวด.......................หรอ (า)ข.........................
ขึง้ตอ่ไปในกญัญานีเ้?ยกวา่ "ผูเ้รา่" อีกฝ่ายหนึง่

คูก่ญัญาทัง้ลองฝา่ยไตด้กลงทำกญัญากนัดงัตอ่ไปนี_้____________________________________
ข้อ 1 ผูใ้หเ้รา่ตกลงใหเ้รา่และผูเ้รา่ตกลงเรา่อาคาร..........................................................................

........................................รวมท้ังท่ีดินท่ีใข้ประโยชน์ต่อฟ้องกับอาคารน้ันเลขท่ี....................... หมูท่ี่..............
ตรอก/'ซอย......................................ใกลเ้คยงกบั........................................... ถนน..........................................
ตำบล............. .......................อำเภอ........................................................... จงัหวดั.........................................
ข้ึงท้ัง,อยู่บนท่ีดินเตรงตามแผนท่ีระวาง.................................................หมายเลขทีด่นิ....................................
โอนดท่ี................................. จำนวนเนือ้ทีป่ระมาณ.....................ไร่.................... งาน.....................ดารางวา
ปรากฎตาม1แผนทีแ่นบทา้ยกญัญาและใหท้อวา่เปน็รว่นหนึง่ของกญัญานีเ้ทีอ่..............................................
................................................................................มกำหนดเวลา................ ปี (........................................... )

นับดังแต่วัน'ท่ี............... เดอิน............................พ.ค.......... ทงวันท่ี........... เดอืน.......................พ.ศ...............
ในอดัราคา่เรา่ดง้นี้

ข้อ 2 ผูเ้รา่ตอ้งซา่ระคา่เรา่อาคารรวมทัง้ทีด่นิดามขอ้ 1 ในอต้ราคา่เรา่ดงันี้
2.1 ปทีี.่.. ... ถงปทีี.่.. ....เดอืนละ.......... ...........บาท (...
2 .2 ปทีี.่..,... ถงปทีี.่..,....เดอืนละ.......... ...........บาท (..:
2 .3 ปทีี.่.. . . .ถงปทีี.่.......เดอืนละ.......... ...........บาท (...
2 .4 ปที ี.่..,... ถงปทีี.่... ...เดอืนละ.......... ..........บาท (...
ข้อ 3 ในวนัทำกญัญานี ้ผูเ้รา่ไตซ้า่ระคา่เรา่ลว่งหนา้ทัง้แตเ่ดอืน............................พ.ศ................

ถงเตอน...................................... พ.ศ.................... รวม..............เดือน เปน็เงนิ....................................บาท
( ............................................................... ) ใหแ้กผู่ใ้หเ้รา่ไวแัลว้ตามใบเลพ?บเงินเลขที.่....................  .....
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เลม่ที.่.........................ลงวันท่ี........................เสอืน................................................พ.ศ.....................
และผูเ้รา่ตอ้งชำระคา่เรา่ภายในวนัที ่5 ของเสือนลัดไปนก่ผู้ให้เข่าทุก  ๆ เสือน

ข้อ 4 ในวันทำลญัญานี ้ผูเ้ร่าไตน้า่หลักประกนัเปน็....................................... .............................
เป็นจำนวนเงิน.................................. บาท (....................... ............................................. ..} นามอบให้แก่
ผู้ไห้เร่าแล้ว ตามใบรับภบัเสร็จรันเงินเลขที่.................. เลม่ที่................................... คงวันท่ี...................
เสอืน................................พ.ศ..................เพือ่เปน็การประกนัการปฎบดิัตามลญัญานีน้ลักประกนันีจ้ะสนืให้
เมึอ่ผูเ้รา่พน้จากขอ้ผกูพนัตามลญัญานีแ้ถว้

ข้อ 5 ผู้เช่าตกลงออกค่าภาบโีรง'.รอนและทีดิ่น ภาบปีา?ง,ท้องท่ี หรือภาบีอ่ืนใด ตลอดจน 
คา่ธรรมเนย่มและคา่'ไข'้จา่ยตา่งๆทีเ่กึย่ากบัการเรา่ตามลญัญานีต้ามกฎหมายกฎระเบยีบและขอ้บงัลบัที ่
ใช้บังคับอยู่นถ้วในขณะน้ีหรือท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าแทนผู้ให้เร่าท้ังสินโดยต้องชำระให้แก่ผู้ให้ 
เรา่ภายใน 15 (สบิหา้) วัน นับแต่วันไต้ร้บแจ้งจากผูใ้หเ้ร่า ,

J L  ข้อ 6 ผูเ้ร่าตอ้งเอาสถานทีเ่รา่ประกนัอคัคภียัไวก้บับร,ิบัทประกันภัยท่ีผู้ให้เร่าเห็นขอบโดยมีจำนวน 
เงินเอาประกนัภัยไม่ตำกวามลค่าอาคารหรือสงิปลกูสร้างรายนีใ้นปทีีเ่อาประกนัในนามของผู้ใหเ้ขา่เปน็ผู้เอา 
ประกนัและผู้รับประโยชนต์ลอดอายุลญัญาเชา่ โดยผูเ้รา่เปน็ผูช้ำระเบีย้ประกนัภยัแทนผูใ้หเ้ขา่ทัง้สนิและ
ผูเ้ร่าจะตอ้งนา่กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่‘ใมามอบใหผู้ใ้หเ้รา่ภายใน...... (........ )วนันบัแตวั่นทีท่ำลญัญา
เร่านีล้ว่นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัตอ่ๆไปผูเ้ร่าจะตอ้งนา่มามอบใหผู้ใ้หเ้ร่ากอ่นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั 
เดมิจะสนิอายไุมน่อ้ยกวา่...(.............. )วัน

ข้อ 7 ผูเ้ชา่มหีนา้ทีป่าเงรักษาและซอ่มแซมเลก็นอ้ยเพือ่รักษาสถานทีเ่รา่และเครืองอปุกรณต์า่ง ๅ 
ให้คงอยู่ในสภาพเรืยบร้อย ภายในระยะเวลาทีผู่ใ้หเ้ชา่กำหนด ทัง้นีโ้ดยผู้เร่าเปน็ผู้ออกคา่ใชจ่้ายเองทัง้สนิ 

ข้อ 8 ถา้ผูเ้ร่ามคีวามประสงคจ์ะดดัแปลงตอ่เดมิรอถอนสถานทีเ่ร่าหรือทำการปลกูสร้างสงิใด ๅ ลง 
ในทีดิ่นบริเวณสถานทีเ่ชา่จะตอ้งไตรั้บอนญุาตจากผู้ใหเ้ชา่เปน็หนงัสอืกอ่นจืงจะทำไต้ และบรรดาสิงปลูก 
สร้างท่ีผู้เซ่าไต้กระทำข้ึนในบริเวณสถานท่ีเร่าก็สื หรือทีไ่ต้ดัดแปลงตอ่เดิมในสถานทีเ่ร่าก็ดิ หรือท่ีไต้ร่อมแรม 
ตามลญัญาขอ้ 6 เาสื ผู้เร่ายินยอมให้ดกเป็นกรรมสิทธิ*ของผู้ให้เร่า เว้นแต่ผู้ให้เร่าไม่ต้องการบรรดาสิงปลูก 
สร้างดังกล่าว ผู้เข่าต้องร้ือถอนออกไป ท้ังน้ี โดยผูใ้หเ้ร่าไมต่อ้งเสยืคา่ตอบแทนหรือคา่ใชจ้า่ยใด  ๆท้งสิน

ข้อ 9 หา้มผูเ้ร่าใชห้รือยินยอมใหผู้อ้ึน่ใชส้ถานทีเ่ร่าเพือ่กา?ใด  ๆ อันเป็นท่ีน่ารังเกยจแก่ลังคมน่าจะเป็น 
การเสยิหายแก,สถานทีเ่รา่ กอ่ใหเ้กดํความเสอืดร้อนรำคาญแกผู่ใ้หเ้ขา่หรอืผูอ้ยูข่า้ง*คยีง หรือกระทำการใด ๅ 
อนัเปน็การละเมดีตอ่กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรือคีลธรรมอันดของประชาชน

ข้อ 10 หา้มผูเ้รา่นา่สถานทีเ่รา่ทัง้หมดหรือบางลว่นไปใหเ้ร่ารว่ง โอนสทิธกิา?เรา่ ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ 
ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเพ่ือวัตถ,ประสงค์การเร่าตามข้อ 1 เว้นแต่จะไต้รับยินยอมเป็นหนังสือ 
จากผูใ้หเ้ชา่กอ่น

ข้อ 11 ผู้เร่ายนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่หรอืผูแ้ทนของผูใ้หเ้รา่เขา้ไปตรวจสถานทีเ่ร่าไตต้ลอดเวลาโดยผูเ้ขา่ 
จะตอ้งอำนวยความสะดวกใหต้ามสมควร



*
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ข้อ 12 ทารชำระทา่เขา้ ทา่ภาษ ท่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้เข้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เข้า 
ตามทา่หนดเวลา นากชำระเกนิทา่หนดเวลาผูเ้ขา้จะตอ้งชำระเบีย้ปรบัใหผู้ใ้หเ้ขา้อกี ในอัตราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน ของเงนิทีด่า้งชำระเสพองเดอืนใหน้บัเปน็ 1 เดือน

ข้อ 13 ในการล่งมอบลโทนท่ีเข้าบ้ี ผูใ้หเ้ขา้1ไม่ต้องรับผิดซอบ'ไนสวามชำ}ตบกพร่องหรือการรอนสิทร 
ในสถานท่ีเข่า และเงินท่าเข้าท่ีผู้เข้าได้ชำระไว้แล้วผู้เข้ายินยอมให้ตกเป็นกรรมคืทธของผู้ให้!.ข้า โดยผู้ให้เช่า 
ไม่ต้องคืนไม่ว่าก?ณใด  ๆ ท้ังคืน

ข้อ 14 ในระหวา่งอายอุญัญาเขา้ ลา้ผูใ้หเ้ขา้มความจำเปน็จะตอ้งใชส้ถานทีเ่ขา้เทีอ่ประโ“ชน์ขรา 
รัฐหรือของทางราชการ ผูเ้ขา้ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ขา้บอกเคกืลญ้ญาไต ้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เข้าทราบ 
ลว่งหนา้ไมน่อัยกว่า........ (........... )วัน

ข้อ 15ในระหวา่งอายอุญัญาเขา้ ลา้ได้เกิดอัคคีภยัหรือภยัพใิ]ติประการใด  ๆ แก่สทานท่ีเข้าจนเป็น 
เหตุให้สทานท่ีเข้าชำ}ดเสืยหายและไม่อยู่ในสภาพท่ีจะใช้ประโยชน์ตามวัตทุประสงค์แห่งการเข้าตามช้อ 1 ได้ 
ใหท้อว่าอัญญาเจ่าเปน็อันระงับคืนสุดคงทนัท ํ โดยผู้ใหเ้ข้ามพก้ต้องบอกกล่าวกอ่น แต่ผู้ใหเ้ข้าต้องคืนเงิน 
คา่เขา่ทีไ่ดร้บัชำระไว้กอ่นแลว้แกผู่เ้ขา้ตามอดัลว่นระยะเวลาการเขา้ทีเ่หลออยู ่ เว้นแต่เหตุอัคคีภัยหรือภัยพบิติ้ 
ดงักลา่วเกดิจากความผดิของผูเ้ขา้

ข้อ 16 ผ ู,้.ห้เข้าจะออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก,ผู้เขา้ทกุคร้ังทีไ่ดรั้บชำระเงินจากผูเ้ขา้
ข้อ 17ในระหวา่งอายอุญัญาเขา้ผูเ้ชา่จะตอ้งปฏบต้ติามระเบยบกระทรวงมหาดไทย เกยวภบัการ 

จัดหาประโยชน์ไนทรัYTdคืนของหน่วยการบรืหารราชการล่วนท้องก่ีนท่ีใช้ปังคับอยู่1แลว้ในขณะทำลญ้ญาน ี
ทุกประการ

ข้อ 18 ถา้ผูเ้ขา้ไมป่ฎบิตํติามอญัญานีช้อ้หมืง่ขอ้ใด ไมว่่าด้วยเหตใุด  ๆจนเปน็เหตใุหเ้กดิความ 
เลยหายแกผู่ใ้หเ้ชา่แลว้ ผูเ้ขา้ยนิยอมรบัผดิและยนิยอมชดใชท้า่เสยืหายอนัเกดิจากการทีผู่เ้ขา้ไม,ปฎิบติ้ตาม 
อญัญานัน้ใหแ้กผู้่ใหเ้ขา้โดยคนืเชงภายในทา่หนด (........ )วันนับแต่วันท่ีได้รับแจังเป็นหนังสือจากผู้ให้เข้า

ข้อ 19ในระหวา่งอายอุเับญุาเขา้ ลา้ผูเ้ขา้เปน็บคุคลลม้ละลาย มเหตทุีท่ำใหผู้้ใหเ้ข้าเชึอ่ว่าจะไม ่
สามารถปฎบิตํติามอญัญาตอ่ไปได ้หรอืผูไ้หเ้ขา้มปีญ๋หาเกีย่วกบักา?ปฎบิต้ติามอญัญาและจำเปน็ตอ้งเรยืก 
ผู,้.ข้าไปพบแต่ผู้เข้าไมไ่ปพบผูใ้หเ้ข้าตามวันเวลาทีท่า่หนด ใหท้อ'ว่าผูเ้ขา่ผดิอญัญ'านี้

ข้อ 20 ลา้ผูเ้ขา้ผดิอญัญ'าขอ้หนึง่'ขอ้’ใด'ใน'ข้อสาระล่าคัญ ผูไ้หเ้ข้ามคืทธิบอกเลิกอัญญาไดท้นัท ํและ 
เมือ่ผูไ้หเ้ข้าไดใ้ชคื้ทธิบอกเลิกอัญญาแล้ว ผูเ้ขา้ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ขา้รืบหอักประกันตามขอ้ 3 เป็น,จำนวนฺเงิน 
ท้ังหมดห่รือบางล่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ไห้เข้าเห่นสมควร และผูไ้หเ้ขา้ปงัมคทืธเิรยืกทา่เสยืหายอืน่  ๆจากผูเ้ขา้ 
(ลา้ม) ได้อกด้วย

ข้อ 21 เมือ่อญัญาเขา้คนืสดุลงเพราะครบทา่หนดตามขอ้ 1 หรอืเพราะความผดิของผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้จะ 
ตอ้งลง่มอบลทานทีเ่ขา้คนีใหน้ก'ผูใ้หเ้ขา้ในสภาพเรืยบร้อยปราสจากความเสยืหายใด  ๆ ลา้ความเสยืหายนัน้ 
เกดิขึน้จากความผดิของผูเ้ขา้หรอืบร่วืาT ผู้เข้าจะตอ้งขอ้มนชมแล้ไขใหอ้ยู่ในสภาพเรืยบร้อยก่อนการล่งมอบ
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ต้วยคา่ใชจ่้ายของผูเ้ชา่เองหริอชดใชเ้งินแทน ทัง้นีผู้เ้ชา่และบริวารจะตอ้งขนย้ายทรัพย์สนิแคะออกจาก
สถานท่ีเช่าและต้องส่งมอบลทานท่ีเช่าให้แก’ผู!้หเ้ชา่ใหแ้ลว้เส!จภายใน.....(........... )วัน นับแต่'วันท่ีล้ญ่ญา
สินสุดลง

ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบ้ตึตามความในวรรคหน้ีง ผู้เช่ายินยอนใหผู้้ใหเ้ชา่จัดการหริอลา้งใหผู้้อน 
จัดการแทนไตโ้ดยผูเ้ชา่จะเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้ายเองทัง้ลิน้ หากผูเ้ซา่ไนอ่อกคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ผูเ้ชา่ยนิยอม 
ใหผู้้ใหเ้ชา่หกัเงินคา่ใช้จ่ายดังกล่าวจากหล้กประกนัข้อ 3 ถา้ไมเ่พยงพอกเ็รยกรอ้งเอาจากผูเ้ชา่อกไต้

ลญ้ญานีท้ำข้ืนลองอนบั มข้อความถูกต้องตรงกัน คูล่ญ้ญาไตอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความในลญ้ญา 
น้ีดืตลุอดแล้ว จืงไต้ลงลายมอช่ือ พร้อมท้ังประหับดรา (ถา้น) ไว้เปน็ลำค้ญต่อหนาพยานแคะเก็บไว้ฝาย 
ละหน้ีงฉนับ

ลงช่ือ.......................................... ผู้ให้เช่า
( ............................................................. )

ลงช่ือ......................................... ผูเ้ชา่
( ...............................................................)

ลงช่ือ......................................... พยาน
( ............................................................. )

คงช่ือ............ ..............................พยาน
( ............................................................... )

คงช่ือ.........................(2). . . . : . . . . . . . . .ผู ้ใหค้วานยินยอม
( ............................................................. ) 1 2

(1) ก. บคุคลธรรมดา ให้ระบุช่ือและท่ีอยู่
ข.นติบิคุคล เชน่หา้'งหุน้ส่วนสามัญนติิบคุคล หา้งหุน้สว่นจำกดับรษิทัจำกดัใหร้ะบุ

ดังน้ี (ช่ือนิติบุคคล......ชืง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ .................................. มสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่....................ทนน........................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต..................
จังหวัด............................โดย............................... ■ ..ผูบ้อีำนาจคงนามผกูพนั...........................
(ช่ือนติิบคุคล).............................ดามหนังสือรับ?องของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
....................... เลขที.่.......................ลงวันท่ี........................ เดอืน..................... พ.ค..............
(และตามหนงัสอืมอบอำนาจลงวันที่............................. ) และให้นำหนังสือรับ?รงดังกล่าว
แนบหา้ยลญ้ญาไว้กบัให?้ะบทุีอ่ยู่ของสำนกังานใหญต่ว้ย

(2) ถา้ผูเ้ชา่เปน็บคุคลธรรมดา หากมลามหรอิภรยิา ควรใหม้ลามหริอภริยาลงช่ือให้ความยินยอมต้วย


