ประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ
เรื่อง ประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตาบลท่าชนะ
..................................................................
ด้วย เทศบาลตาบลท่าชนะ มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาลตาบลท่าชนะ
มีระยะเวลาให้เช่า 1 ปี เทศบาลตาบลท่าชนะกาหนดราคาประมูลเช่าขั้นต่าไม่น้อยกว่าเดือนละ 60,000.00
บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาจะต้องเป็นผู้มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและ
เชื่อถือได้ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เข้าประมูลจะได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น และต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินสด
จานวน 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
กาหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ กองคลัง งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลท่าชนะ กองคลัง งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ ที่ กองคลั ง งานผลประโยชน์ แ ละพั ฒ นารายได้ เทศบาลต าบลท่ า ชนะ ระหว่ า งวั น ที่ 14 เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่าง เวลา 08.30
น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7738-1245
ต่อ 23 ,25 และ 0-7738-1647 ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางเว็บไซด์ www.thachanacity.org.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ

เอกสารประมูลราคา เลขที่ 1 /2560
ประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตาบลท่าชนะ
ตามประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
.............................................
ส านั ก งานเทศบาลต าบลท่ า ชนะ อ าเภอท่ า ชนะ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ค วามประสงค์
ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาลตาบลท่าชนะ ตามรายละเอียดดังนี้
1. เทศบาลตาบลท่าชนะ จะเปิดประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตาบลท่าชนะ
2. เทศบาลตาบลท่าชนะ จะกาหนดให้ประมูลเช่าเป็นรายปี
3. เทศบาลตาบลท่าชนะ กาหนดราคาประมูลเช่าขั้นต่า ไม่น้อยกว่าเดือนละ 60,000.00
บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาให้เช่า 1 ปี
4. ผู้เข้าประมูลราคา จะต้องวางเงินประกันซองเป็นเงินสด จานวน 36,000.00 บาท
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. ผู้ ยื่ น ประมู ล จะต้ องมีภู มิล าเนาหรือถิ่น ที่อยู่ เป็นหลั กแหล่ ง มีอาชีพที่แ น่นอนเชื่อ ถือได้
และต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงตนต่อคณะกรรมการเปิดซองด้วย
6. ผู้ เ สนอราคาประมู ล จะต้ อ งใช้ แ บบพิ ม พ์ ข องทางราชการ ที่ ท างเทศบาลต าบลท่ า ชนะ
จัดเตรียมไว้ให้ ให้ผู้เสนอราคากรอกข้อความในใบเสนอราคา ราคาที่เสนอจะต้องเขียนเป็นตัวเลขและเขียนเป็น
ตัวอักษรกากับให้ชัดเจน ถ้ามีการขูดลบขีดฆ่าให้ลงนามกากับไว้ ผู้เสนอราคาจะต้องมีบัตรประชาชนมาแสดงต่อ
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาด้วย
7. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประมูลราคาและปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิดซองประมูลราคา” ให้ระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประมูลราคาให้เช่าตลาดสด
เทศบาลตาบลท่าชนะ เลขที่ 1 /2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา ในวันที่ 1 มีนาคม
2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ยื่นซอง ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ
กองคลัง งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ กองคลัง งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
8. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องไปทาสัญญาเช่ากับเทศบาลตาบลท่าชนะภายในกาหนด 7 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตาบลท่าชนะ และจะต้องนาเงินสดเป็นหลักประกันล่วงหน้าเท่ากับราคาประมูลได้
เป็นรายเดือน จานวน 1 เดือน พร้องเงินประกันสัญญาในอัตรา ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ประมูลได้มอบให้แก่
เทศบาลตาบลท่าชนะในวันทาสัญญา หากไม่ไปทาสั ญญาเช่าภายในกาหนด เทศบาลตาบลท่าชนะจะริบเงิน
ประกันซองพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประมูล และจะทาการเปิดประมูลใหม่
9. ผู้ประมูลได้จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้อยละ 12.5 จากค่าเช่ารายปี) ให้แก่เทศบาล
ตาบลท่าชนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า
10. ผู้ประมูลจะให้เช่าช่วงโดยปราศจากความยินยอมของเทศบาลตาบลท่าชนะไม่ได้
/11.ผู้เช่า...

-211. ผู้เช่าต้องรักษาความสะอาดให้เรียบร้อย และให้ผู้ขายสินค้าตั้งวางขายตามโซนที่เทศบาล
กาหนดให้เท่านั้น และต้องเก็บเงินไม่เกินอัตราที่ทางเทศบาลตาบลท่าชนะกาหนดตามบั ญชีรายละเอียด ดังท้าย
ประกาศนี้
12. เทศบาลตาบลท่าชนะ สงวนสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าตลาดสดเทศบาล โดยไม่
จาเป็นต้องให้ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

เทศบาลตาบลท่าชนะ
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อัตราค่าจัดเก็บแผงตลาดสดแนบท้ายประกาศ
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าเช่าแผงไม่เกินแผงละ 80 บาท/วัน
ค่าเช่าแผงผ้าและเบ็ดเตล็ดด้านข้าง 50 บาท/วัน
หาบขายของหาบละไม่เกิน 15 บาท/วัน
กระจาด กระบุง ละไม่เกิน 10 บาท/วัน (ดูตามปริมาณของ)
โต๊ะเสริมชั่วคราวและรถเข็นด้านหน้า เมตรละ 25 บาท

อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เก็บในอัตราดังนี้
1.
2.
3.
4.

พัดลมตัวละไม่เกิน 10 บาท/วัน
หม้อหุงข้าวใบละไม่เกิน 10 บาท/วัน
มอเตอร์ตัวละไม่เกิน 20 บาท/วัน
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้ทาความตกลงกับผู้ขายโดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับข้อ 1-3
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