
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 

เร่ือง เรียกประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
....................................... 

  ด้วย เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะเรียก
ประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง อาคารเลขท่ี   -   ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 1302               
จ านวนเนื้อที่ดินท้ังหมด 5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ณ หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. โรงฆ่าสัตว์ที่ให้ประมูลราคาเช่า เป็นโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (สุกร) ก าลังการผลิต ขนาด 100  
ตัวต่อวัน พร้อมด้วยวัสดุและอุปกรณ์ มีพ้ืนที่กว้าง 11 เมตร  ยาว  40.30 เมตร   ต้องเปิดให้บริการให้เขตพ้ืนที่
ครอบคลุม 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอบางขัน อ าเภอฉวาง และอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  2.  คุณสมบัติของผู้เข้าประมูลราคา ต้องมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพที่มั่นคง
และเชื่อถือได้  และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้า
ประมูลจะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
  3.  ผู้เข้าประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์  ตามข้อ  1  ต้องเป็นบุคคลธรรมหรือนิติบุคคล  ไม่เป็น
บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  บุคคลล้มละลาย  และไม่เป็นเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้ค้างช าระต่อเทศบาลต าบลท่ายาง 
  4.  ผู้เข้าประมูลราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลราคารายอ่ืน ที่เข้าประมูล
ราคากับเทศบาลต าบลท่ายาง  ณ  วันประกาศราคาประมูล  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาเช่าครั้งนี้ 

  หลักฐานเอกสารในการยื่นประมูลราคา   จะต้องยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา อย่างน้อยต้องมี
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

  กรณีผู้เสนอราคาประมูลเป็นนิติบุคคล  
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด (มหาชน) ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีผู้เสนอราคาประมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประมูลราคา  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  

(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
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5.  ผู้ที่จะประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์ตามข้อ 1 มีสัญญาการให้เช่าเป็นระยะเวลา   3  ปี  โดยคิดค่า

เช่าเป็นรายเดือน โดยที่ผู้เช่าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนครบก าหนดอายุการเช่าในแต่ละครั้ง  
เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าในแต่ละครั้ง ก่อนที่จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งต่อไป ให้มีการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนข้ันต่ ากันใหม่ทุกครั้ง โดยไม่มีค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า ส่วนการให้เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่า  และ
การเปลี่ยนตัวผู้เช่าสามารถท าได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเทศบาลต าบลท่ายางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.  ก าหนดดูสถานที่ให้เช่าในวันที่   10 เมษายน 2560   ตั้งแต่เวลา  10.00 น . เป็นต้นไป  
โดยให้ไปพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง ในเวลา 09.30 น. และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
วันเดียวกัน  ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์ไม่ไปดูสถานที่ให้ถือว่ารับทราบและเข้าใจรายละเอียดดี
แล้ว  จะโต้แย้งสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของตนไม่ได้ 

7.  ก าหนดยื่นซองประมูลราคาเช่าในวันที่   11  เ มษายน  2560  เวลา  10.00 น. – 
11.00 น. ณ  งานทะเบียนและทรัพย์สิน  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง และคณะกรรมการเปิด
ซองประมูลราคาจะท าการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน  เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป   

8.  ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นซองประมูลราคา  จะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  
และจ่าหน้าซองว่า “ ประมูลราคาโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง”  โดยให้ผู้เข้าประมูลราคายื่นซองต่อ
คณะกรรมการรับซองประมูลราคาด้วยตนเอง  หากไม่สามารถด าเนินการเองได้  ให้ท าหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ให้ผู้ที่รับมอบอ านาจด าเนินการยื่นซองประมูลราคาต่อคณะกรรมการรับซองได้ 

9.  ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นซองประมูลราคา ต้องน าหลักประกันซอง จ านวนร้อยละห้า (5 %)  
ของประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้หลักประกันซองเป็น “ เงินสด” ไปวางเป็นเงินมัดจ า
ประกันซองด้วย หลักประกันซองดังกล่าว  เทศบาลต าบลท่ายางจะคืนหลักประกันซองให้ผู้ที่เสนอราคาภายใน  15  
วันนับจากวันที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกไว้สูงสุดไม่เกิน  3  ราย 
จะคืนให้ต่อเม่ือผู้ที่ประมูลราคาเช่าได้ท าสัญญา หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วให้คืนหลักประกันซอง  
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

10.  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์  จะต้องเข้าเสนอราคาค่าเช่าไม่ต่ ากว่า  
7,600.- บาท  (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ต่อเดือน  ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า  3  ปี   มิฉะนั้นเทศบาลต าบล
ท่ายางจะไม่รับพิจารณา  

11.  ใบเสนอราคาประมูล  ให้ลงจ านวนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน  ให้ยึดตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  และต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่
เทศบาลต าบลท่ายางก าหนดไว้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 

12.  ให้ผู้ประมูลเช่าได้ไปท าสัญญากับเทศบาลต าบลท่ายาง  ภายใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเทศบาลต าบลท่ายาง  หากไม่ไปท าสัญญาภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือไม่วางหลักประกันสัญญา
เช่าตามข้อ  12  ในวันท าสัญญา  เทศบาลต าบลท่ายางจะริบหลักประกันซอง 

13.  ในวันท าสัญญาเช่า ผู้ที่ประมูลราคาเช่าได้  จะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละ
ห้า  (5%)  ของราคาค่าเช่ารวมอายุสัญญาเช่า 3 ปี โดยน าหลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

13.1  เงินสด 
13.2  เช็คท่ีสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลท่ายาง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าการยื่นซอง

ประมูลราคา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
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13.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 
13.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 14.  นอกจากเงินค่าเช่าที่ต้องช าระให้กับเทศบาลต าบลท่ายางแล้ว  ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  
ค่าน้ าประปา  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าประกันอัคคีภัย  ค่าเก็บขยะมูลฝอย  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมด้วยการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยที่ดิน  รวมถึงการรักษาความสะอาดและสถานที่  ผู้ประมูลราคาได้เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องช าระให้กับทางราชการ  ผู้ประมูลราคาเช่าได้ต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งสิ้น 

15.  ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ซ่อมแซมเล็กน้อยและซ่อมแซมใหญ่เพ่ือรักษาสถานที่เช่าและเครื่องมือ
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้เช่าก าหนด ทั้งนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

16.  ผู้ที่ประมูลได้ต้องช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  หรือภาษีอ่ืนใดตลอดจน
ฤชาธรรมเนียมท าสัญญา 

17.  เทศบาลต าบลท่ายาง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล
ต าบลท่ายางที่ท าการประมูล  โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป  หรือยกเลิกการ
ประมูลครั้งนี้ก็ได้  ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

18.  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้  และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาเช่าด้วย 

19.  ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นซองประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง ติดต่อ
ขอรับใบเสนอราคาได้ที่  งาน ทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง   ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง  ตั้งแต่วันที่    
24  มีนาคม  2560  ถึงวันที่   10  เมษายน  2560 ในวันเวลาราชการ  หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
หมายเลข 075 – 489323 ต่อ 107  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.thayangcity.go.th  
 

ประกาศ ณ วันที่  24 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 
                              
 
 
 
                         
 
 

 
                                             

 
 
 

 



 
 

หลักเกณฑ์การประมูลราคาโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง ลงวันที่  24 มีนาคม 2560 

---------------------------------------------- 
ลักษณะของโรงฆ่าสัตว์  :   

โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (สุกร) ของเทศบาลต าบลท่ายาง ก าลังการผลิต ขนาด  100 ตัวต่อ
วัน รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ท้ังหมด มีพ้ืนที่กว้าง 11 เมตร ยาว 40.30 เมตร ตั้งอยู่ ณ 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  

สถานที่ตั้ง  :  
  โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายาง  อาคารเลขที่       ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่  1302              

จ านวนเนื้อที่ดินท้ังหมด 5  ไร่  3 งาน  94  ตารางวา  ณ  หมู่ที่  2  ต าบลท่ายาง   
อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
พื้นที่ให้บริการ  :     
  โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายางได้เปิดให้บริการให้เขตพ้ืนที่ครอบคลุม  4  อ าเภอ  

ได้แก่ อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอบางขัน อ าเภอฉวาง และอ าเภอถ้ าพรรณรา  
                   
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า  : 
 ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าเดือนละ  7,600.-   บาทต่อเดือน  (เจ็ดพันหกร้อย 

บาทถ้วน) 
 
อายุสัญญาเช่า  : 

1. เทศบาลต าบลท่ายางก าหนดให้มีการต่อสัญญาเช่าทุก ๆ  3 ปี  โดยที่ผู้เช่าต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60 วันก่อนครบก าหนดอายุการเช่าในแต่ละครั้ง แต่หาก
ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อก าหนดสัญญาด้วยดี คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิม
ต่ออายุสัญญาเช่าครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะกรรมการ  

2. เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าในแต่ละครั้ง  ก่อนที่จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งต่อไป  
ให้มีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ ากันใหม่ทุกครั้ง โดยมีค่าตอบแทนการต่อ
อายุสัญญาเช่า  รวมทั้งการให้เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่า  และการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
สามารถท าได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเทศบาลต าบลท่ายางอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนอัตราเช่าเพ่ิมข้ึนครั้งละ 5% , 10%  หรือ  15% 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของทางคณะกรรมการ 
 

หลักเกณฑ์การให้เช่า : 
1. การให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลท่ายางในการนี้  เป็นการที่ผู้เช่าต้องรับไป

ด าเนินการเองทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารโรงฆ่าสัตว์และวัสดุอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องได้ทั้งสิ้น  ตลอดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงฆ่าสัตว์ด้วย 

2. การด าเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ ให้ผู้เช่าท าการในเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม  หาก
มีผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือมีผู้ร้องเรียน  ให้ปรับเปลี่ยนตามที่เทศบาลก าหนด 
     /3. การรักษาความปลอดภัย..................... 
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3. การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์ ให้ผู้เช่ารับผิดชอบทั้งในความ
สูญหายหรือเสียหาย โดยการชดใช้หรือจัดหามาทดแทนให้หรือซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม 

4. การรับฆ่าสัตว์ของผู้ค้าในเขตพ้ืนที่บริการ ให้ผู้เช่ารับไว้ด าเนินการด้วย  ถ้าหากว่ามี
ปัญหาในเรื่องมาตรฐานการผลิต  จะแยกส่วนไว้ด าเนินการก็ได้ 

5. การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น เครื่องจักรต่าง ๆ  ให้ผู้เช่าท าได้เท่าท่ีจ าเป็นโดย
ที่ไม่ท าให้ของเดิมเสียหาย 

6. การก่อสร้างเพ่ิมเติม เช่นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ให้ผู้เช่าท าได้เท่าท่ีจ าเป็น  โดยให้ตกเป็น
ของเทศบาลต าบลท่ายางเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าอย่างไม่มีเงื่อนไข 

7. การปรับปรุงในส่วนที่ช ารุดบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่เดิม  เช่น  ประตูรั้ว ประตู
อาคาร ระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เทศบาลต าบลท่ายางท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนส่ง
มอบอาคารให้กับผู้เช่า 

8. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต ผู้เช่าสามารถท าได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
เทศบาลต าบลท่ายางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

9. การหาประโยชน์อย่างอ่ืนในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่ายางในกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากนี้  ผู้เช่าสามารถท าได้  แต่ต้องมีการตกลงกันใหม่ในเรื่องผลประโยชน์
ด้วย 

 
อัตราค่าบริการในการฆ่าสัตว์  : 
 ค่าบริการฆ่าสัตว์ไม่เกินตัวละ  200  บาท 

 
 
   เทศบาลต าบลท่ายาง 
 
 
         

 
 
 


