
 
ประกาศเทศบาลตําบลวังชัย 

เรื่อง  การประมูลเชาตลาดสดและหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

******************************* 
 

  เทศบาลตําบลวังชัย  มีความประสงคท่ีจะประมูลใหเชาตลาดสด และประมูลใหเชาตลาดสด   
ประจําป  ๒๕๖๐  มีกําหนดระยะเวลาใหเชา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙    ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๐    โดยกําหนดประโยชนตอบแทนข้ันต่ําตลาดสดเปน  รายเดือน ๆ  ละ  ๓๙,๐๐๐..-บาท  (-สามหม่ืนเกา
พันบาทถวน-)  และประโยชนตอบแทนข้ันต่ําหองน้ําตลาดสด   เปนรายเดือน ๆ  ละ  ๖,๐๐๐.-บาท  (-หกพัน
บาทถวน-)   ซ่ึงมีรายละเอียด   ดังตอไปนี้ 

๑. ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลงและมีอาชีพ 
ม่ันคงเชื่อถือได 

๒. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล เวนแตรัฐบาลของผู 
เขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือคุมกันเชนวานั้น 

๓. ไมเปนผูคางชําระคาเชา, คาภาษีตางๆ และเง่ือนไขตามสัญญาเชาตลาดสดและหองน้ํา 
ตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย หรือมีประวัติเสียทางดานการเงิน  

๔. ผูท่ีจะยื่นซองประมูลคาเชา      ใหไปติดตอขอซ้ือเอกสารเสนอราคาไดตั้งแตวันท่ี      
6  กันยายน  2559  ถึงวันท่ี ๑๙  กันยายน  2559  ณ    กองคลัง  งานผลประโยชน   เทศบาลตําบลวังชัย  
ถนนมุขศิริพูล   อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแกน   ในวันและเวลาราชการ   เอกสารเสนอราคาประมูลตลาดสด
ราคาชุดละ  ๕๐๐.-  บาท   (-หารอยบาทถวน-)  และเอกสารเสนอราคาประมูลหองน้ํา ตลาดสด   ราคาชุดละ    
๒๐๐.-บาท   (-สองรอยบาทถวน-) 

๕. ผูท่ีซ้ือเอกสารเสนอราคาเทานั้น    ท่ีจะมีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้    เงินคาซ้ือ 
เอกสารเสนอราคาจะไมคืนให  ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  และผูยื่นซองประมูลราคาคนหนึ่งมีสิทธิยื่นซองประมูล
ราคา ไดอยางละ  ๑  ซองเทานั้น 
   6.  กําหนดยื่นซองประมูลคาเชาตลาดสดและหองน้ําตลาดสด ในวันท่ี ๒๐  กันยายน  2559    
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย   และจะทําการเปดซองในวัน
เดียวกัน  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  เปนตนไป  ผูยื่นซองประมูลราคาจะตองรอผลการประมูลดวยตนเอง 
   7. ในวันยื่นซองประมูลราคาจะตอง   นําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
ไปแสดงตอคณะกรรมการรับซองและเปดซองประมูลราคาดวย  พรอมเงินประกันซองประมูลราคา

7.๑  เงินประกันซองประมูลคาเชาตลาดสด               จํานวน  ๕,๐๐๐.-บาท 
  ดังนี้ 

7.๒  เงินประกันซองประมูลคาเชาหองน้ําตลาดสด       จํานวน  ๑,๐๐๐.-บาท 
และเทศบาลตําบลวังชัยจะคืนเงินประกันซองใหเฉพาะรายท่ีประมูลราคาไมไดเทานั้น  สวนผูประมูลราคาไดจะ
คืนให หลังจากท่ีไดทําสัญญากับเทศบาลตําบลวังชัยเสร็จเรียบรอยแลว 

8.  ผูยื่นซองประมูลราคาได จะตองเสนอราคาไมต่ํากวาราคาประโยชนตอบแทนข้ันต่ําท่ี 
เทศบาลกําหนดไว  และเทศบาลตําบลวังชัยจะพิจารณาผูยื่นประมูลราคาในอัตราสูงสุดกอนตามลําดับ และ
เทศบาลตําบลวังชัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาซองเสนอราคา 
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 9. ผูยื่นซองประมูลราคาได ตองท่ีทําสัญญากับเทศบาลตําบลวังชัย  ภายใน  ๓ วัน นับจาก 
วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากเทศบาลตําบลวังชัย 

10. ผูยื่นซองประมูลราคาได จะตองนําเงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
เชื่อถือได ไปมอบใหกับเทศบาลตําบลวังชัยในวันทําสัญญา   ในอัตรา  ๓  เดือน  ของราคาท่ีประมูลได  เพ่ือเปน
เงินประกันสัญญา   และเทศบาลตําบลวังชัยจะคืนใหเม่ือพนกําหนดสัญญา โดยไมมีดอกเบี้ย 

ท่ีเทศบาล 

  ๑ 1. ผูประมูลไดจะตองเรียกเก็บเงินคาเชาหองแถวตลาดสด,แผงคอนกรีตตลาดสดเปนรายวัน
และเก็บเงินจากบรรดาผูนําสินคา    เขามาขายท่ีตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัยในอัตราท่ีเทศบาลตําบลวังชัย
กําหนดให ดังตอไปนี้ 

     1. หองแถว   หองละไมเกิน            ๑๗  บาท/วัน  
      2. แผงคอนกรตี  แผงละไมเกิน    ๗  บาท/วัน 

       3. แผงคอนกรตี(ใหม)  แผงละไมเกิน    ๕  บาท/วัน  
       4. บริเวณอ่ืน ๆ รอบตลาดสด วันละไมเกิน              ๕  บาท/1 ตารางเมตร 
  ๑ 2.  ผูประมูลไดจะตองรักษาสมบัติภายในบริเวณตลาดสดใหมีสภาพดีอยูเสมอ  หามมีการตอ
เติม ดัดแปลง  อาคาร  แผงลอย  หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ  ภายในบริเวณตลาดสด  นอกจากจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากนายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
  ๑ 3. ผูประมูลราคาจะตองจัดระเบียบการวางขายสินคาภายในตลาดสด  ให เปนไปตามท่ี
เทศบาลตําบลวังชัยกําหนด     หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการวางขาย    สินคา  เทศบาลตําบล
วังชัยจะแจงใหผูประมูลทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วัน 
  ๑ 4.  ผูประมูลไดจะตองนําเงินไปชําระตอเทศบาลตําบลวังชัยเปนรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน
ภายในวันท่ี  ๑๐  ของเดือนถัดไป  หากชําระเกินกําหนดนี้ ผูเชาจะตองเพ่ิมคาผิดสัญญาในอัตรารอยละ๕ ตอ
เดือนของคาเชารายเดือน เศษของเดือนนับเปน ๑ เดือน  สําหรับเดือน   กันยายน  ๒๕๖๐  ใหสงภายในวันทํา
การสิ้นเดือน   ตามท่ีเทศบาลตําบลวังชัยกําหนด 
  ๑ 5.  ผูประมูลไดตองควบคุม  ดูแล  การเปด- ปดไฟฟา  ในตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย ใหใช
อยางประหยัด  และเทาท่ีจําเปน 
  ๑ 6. ผูประมูลได ไมนําเงินไปชําระตอเทศบาลตําบลวังชัย  ตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในวันท่ี ๑๐  ของเดือนถัดไป  หากผิดสัญญา ๒  เดือนติดตอกัน เทศบาลตําบลวังชัย จะบอกเลิกสัญญาทันที  
และจะริบเงินประกันสัญญาท้ังหมดของผูประมูลราคาได  และผูประมูลราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดไม
วากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  ๑ 7.ผูประมูลจัดเก็บผลประโยชนหองน้ําตลาดสดไดจะตองรับผิดชอบชําระเงินคาน้ําประปา
และคากระแสไฟฟาจากมิเตอร  และดูแลรักษาความสะอาดเปนประจําวัน 
  ๑ 8. ในการเก็บเงินจากบรรดาผูขายสินคาในตลาดสด  ผูประมูลไดและบริวารจะตองใช กริยา  
วาจา  โดยสุภาพ และจะตองดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในตลาดสด 
  ๑ 9.  หากผูประมูลไดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง  เทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิ ตักเตือน  หากไมเชื่อ
ฟงเทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และหากเกิดการเสียหายใด ๆ เทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิริบเงิน
ประกันสัญญาเพ่ือชดเชยคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  ผูประมูลไดจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
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  20.  หากมีปญหาใด  ๆ    ในตลาดสดนายกเทศมนตรีตําบลวังชัยจะเปนผูชี้ขาดและถือวาการ
ชี้ขาดของนายกเทศมนตรีตําบลวังชัยเปนอันยุติ 
  ๒ 1. ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดนอกเหนือจากนี้      ใหติดตอสอบถามไดท่ี    กองคลัง 
งานผลประโยชน เทศบาลตําบลวังชัยไดทุกวัน  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                       (นายกิตติ     คําแกนคูณ) 

                        นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


