
 
ประกาศเทศบาลตําบลวังชัย 

เรื่อง  การประมูลเชาตลาดสดและหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

******************************* 
  เทศบาลตําบลวังชัย  มีความประสงคที่จะประมูลใหเชาตลาดสด และประมูลใหเชาหองน้ํา 

ตลาดสดประจําป  ๒๕๖1 มกีําหนดระยะเวลาใหเชา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕6๑   ถึงวันที่  ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖๒  โดยกําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตลาดสดเปน  รายเดือน ๆ  ละ  42,900..-บาท  (-สี่
หมื่นสองพันเการอยบาทถวน-)  และประโยชนตอบแทนขั้นต่ําหองน้ําตลาดสดเปนรายเดือน ๆ  ละ ๖,๐๐๐.-
บาท  (-หกพันบาทถวน-)   ซึ่งมีรายละเอียด   ดังตอไปนี้ 

๑. ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงและมีอาชีพ 
มั่นคงเชื่อถือได 

๒. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล เวนแตรัฐบาลของผู 
เขาประมูลราคาจะไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือคุมกันเชนวานั้น 

๓. ไมเปนผูคางชําระคาเชา, คาภาษีตางๆ และเง่ือนไขตามสัญญาเชาตลาดสดและหองน้ํา 
ตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย หรือมีประวัติเสียทางดานการเงิน 

๔. ผูที่จะยื่นซองประมูลคาเชา     ใหไปติดตอขอซื้อเอกสารเสนอราคาไดตั้งแต     วันที่  
20  สิงหาคม  2561   ถึงวนัที ่  31  สิงหาคม  2561  ณ กองคลัง  งานผลประโยชน   เทศบาลตําบลวังชัย  
ถนนมุขศิริพูล   อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแกน   ในวันและเวลาราชการ   เอกสารเสนอราคาประมูลตลาดสด
ราคาชุดละ  ๕๐๐.-  บาท   (-หารอยบาทถวน-)  และเอกสารเสนอราคาประมูลหองน้ําตลาดสด   ราคาชุดละ   
3๐๐.-บาท   (-สามรอยบาทถวน-) 

๕. ผูที่ซื้อเอกสารเสนอราคาเทานั้น ที่จะมีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ เงินคาซื้อ 
เอกสารเสนอราคาจะไมคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  และผูยื่นซองประมูลราคาคนหนึ่งมีสิทธิยื่นซองประมูล
ราคา ไดอยางละ  ๑  ซองเทานั้น 
   6.กําหนดยื่นซองประมูลคาเชาตลาดสดและหองน้ําตลาดสด ในวันที ่3   กันยายน  2561  
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย   และจะทําการเปดซองในวัน
เดียวกัน  เวลา  ๑0.30 น.  เปนตนไป  ผูยื่นซองประมูลราคาจะตองรอผลการประมูลดวยตนเอง 
  7. ในวันยื่นซองประมูลราคาจะตอง นําบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ไป
แสดงตอคณะกรรมการรับซองและเปดซองประมูลราคาดวย  พรอมเงินประกันซองประมูลราคา  ดังนี้ 

7.๑  เงินประกันซองประมูลคาเชาตลาดสด จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท 
7.๒ เงินประกันซองประมูลคาเชาหองน้ําตลาดสดจํานวน  ๑,๐๐๐.-บาท 

และเทศบาลตําบลวังชัยจะคืนเงินประกันซองใหเฉพาะรายที่ประมูลราคาไมไดเทานั้น  สวนผูประมูลราคาไดจะ
คืนให หลังจากที่ไดทําสัญญากับเทศบาลตําบลวังชัยเสร็จเรียบรอยแลว 

8.  ผูยื่นซองประมูลราคาได จะตองเสนอราคาไมต่ํากวาราคาประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่ 
เทศบาลกําหนดไว  และเทศบาลตําบลวังชัยจะพิจารณาผูยื่นประมูลราคาในอัตราสูงสุดกอนตามลําดับ และ
เทศบาลตําบลวังชัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาซองเสนอราคา 
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 9. ผูยื่นซองประมูลราคาได ตองที่ทําสัญญากับเทศบาลตําบลวังชัย  ภายใน  ๓ วัน นับจาก 
วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากเทศบาลตําบลวังชัย 

10. ผูยื่นซองประมูลราคาได จะตองนําเงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่เทศบาล 
เชื่อถือได ไปมอบใหกับเทศบาลตําบลวังชัยในวันทําสัญญา   ในอัตรา  ๓  เดือน  ของราคาที่ประมูลได  เพื่อเปน
เงินประกันสัญญา   และเทศบาลตําบลวังชัยจะคืนใหเมื่อพนกําหนดสัญญา โดยไมมีดอกเบี้ย 
  ๑1. ผูประมูลไดจะตองเรียกเก็บเงินคาเชาหองแถวตลาดสด,แผงคอนกรีตตลาดสดเปนรายวัน
และเก็บเงินจากบรรดาผูนําสินคา    เขามาขายที่ตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัยในอัตราที่เทศบาลตําบลวังชัย
กําหนดให ดังตอไปนี้ 

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

  3. แผงคอนกรีต(ใหม)  แผงละไมเกิน  ๕  บาท/วัน  
  4. บริเวณอื่น ๆ รอบตลาดสด วันละไมเกิน           ๕ บาท/1 ตารางเมตร 
  ๑2.  ผูประมูลไดจะตองรักษาสมบัติภายในบริเวณตลาดสดใหมีสภาพดีอยูเสมอ  หามมีการตอ
เติม ดัดแปลง  อาคาร  แผงลอย  หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  ภายในบริเวณตลาดสด  นอกจากจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากนายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
  ๑3. ผูประมูลราคาจะตองจัดระเบียบการวางขายสินคาภายในตลาดสด  ใหเปนไปตามที่
เทศบาลตําบลวังชัยกําหนด     หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการวางขาย    สินคา  เทศบาลตําบล
วังชัยจะแจงใหผูประมูลทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วัน 
  ๑4.  ผูประมูลไดจะตองนําเงินไปชําระตอเทศบาลตําบลวังชัยเปนรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน
ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  หากชําระเกินกําหนดนี้ ผูเชาจะตองเพิ่มคาผิดสัญญาในอัตรารอยละ๕ ตอ
เดือนของคาเชารายเดือน เศษของเดือนนับเปน ๑ เดือน  สําหรับเดือน กันยายน  ๒๕๖๒ ใหสงภายในวันทําการ
สิ้นเดือนตามที่เทศบาลตําบลวังชัยกําหนด 
  ๑5.  ผูประมูลไดตองควบคุม  ดูแล  การเปด- ปดไฟฟา  ในตลาดสดเทศบาลตําบลวังชัย ใหใช
อยางประหยัด  และเทาที่จําเปน 
  ๑6. ผูประมูลได ไมนําเงินไปชําระตอเทศบาลตําบลวังชัย  ตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดไว
ในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป หากผิดสัญญา ๒  เดือนติดตอกัน เทศบาลตําบลวังชัย จะบอกเลิกสัญญาทันท ี และ
จะริบเงินประกันสัญญาทั้งหมดของผูประมูลราคาได  และผูประมูลราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๑7.ผูประมูลจัดเก็บผลประโยชนหองน้ําตลาดสดไดจะตองรับผิดชอบชําระเงินคาน้ําประปา
และคากระแสไฟฟาจากมิเตอร  และดูแลรักษาความสะอาดเปนประจําวัน 
  ๑8.ในการเก็บเงินจากบรรดาผูขายสินคาในตลาดสด  ผูประมูลไดและบริวารจะตองใช กริยา  
วาจา  โดยสุภาพ และจะตองดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในตลาดสด 
  ๑9.  หากผูประมูลไดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง  เทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิ ตักเตือน  หากไมเชื่อ
ฟงเทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และหากเกิดการเสียหายใด ๆ เทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิริบเงิน
ประกันสัญญาเพื่อชดเชยคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด  ผูประมูลไดจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
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  20.  หากมีปญหาใด  ๆ    ในตลาดสดนายกเทศมนตรีตําบลวังชัยจะเปนผูชี้ขาดและถือวาการ
ชี้ขาดของนายกเทศมนตรีตําบลวังชัยเปนอันยุต ิ
  ๒1. ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่  www.tbwangchai.go.th   หรือติดตอสอบถามไดท่ี    
กองคลัง งานผลประโยชน เทศบาลตําบลวังชัย  หมายเลขโทรศัพท 043-431413  ตอ  11    ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่   20  สิงหาคม   2561 
 

                                                                                                                 
                                    (นายกิตติ     คําแกนคูณ) 
                                   นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


