
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง    ประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 
---------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะด าเนินการประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ มีก าหนด 9 ปี ผู้สนใจให้เสนอประโยชน์ตอบแทนให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า 
     1) อาคารโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 หลัง (พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์   
ตามบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว) 
     2) อาคารโรงพักสัตว์ จ านวน 1 หลัง  
     3) ระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบไอโอแก๊ส  จ านวน 1 ระบบ  
     4) อาคารบ้านพัก จ านวน 1 หลัง  
     5) อาคารระบบส ารองน้ าประปา จ านวน 1 หลัง  
     6) ลาน คสล. พร้อมวางศาลพระภูมิเจ้าที่ จ านวน 1 หลัง  
     7) อาคารเก็บของและระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 kva 
จ านวน 1 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตรงตามแผนที่ระวาง 5436 IV 8028 หมายเลขท่ีดิน 76 โฉนดที่ดิน 14133 จ านวน
เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา 
  2. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล 
     1) ผู้เข้าประมูลต้องมีภูมิส าเนาหรือถ่ินที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และไม่
เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีค าสั่งให้สละ
เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น        
  3. การเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่า 

    1) ก าหนดระยะเวลาเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล มีก าหนด 9 ปี โดยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล 

    2) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ ดังนี้ 
       1. ปีที ่  1   ถึงปีท่ี   3   อัตราค่าเช่า ปีละ 240,000 บาท หรือเดือนละ 20,000 บาท 
       2. ปีที ่  4   ถึงปีท่ี   6   อัตราค่าเช่า ปีละ 264,000 บาท หรือเดือนละ 22,000 บาท 
       3. ปีที ่  7   ถึงปีท่ี   9   อัตราค่าเช่า ปีละ 290,400 บาท หรือเดือนละ 24,200 บาท  
 

      หากประสงค์จะช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนในวันท าสัญญาให้ช าระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 
หลังจากนั้นให้ช าระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  4. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง ปิดการรับซอง เปิดซองประมูลและดูสถานที่ 
      1) ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ให้ติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูล ในราคาชุดละ 300 บาท       
(สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่ วันที่          
19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558  ในวันและเวลาราชการ  
      2) ผู้เข้าประมูล ต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และเปิดซองประมูล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล   
เมืองสระแก้ว ชั้น 3 
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          3) ผู้เข้าประมูลจะต้องไปดูสถานที่เช่า ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ      
ในวันที่ 30 มกราคม 2558  โดยพร้อมกัน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา 10.00 น. หากผู้ไม่ไปดูสถานที่
จะถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อภายหลังยื่นประมูลแล้วจะน าเหตุความไม่
สมบูรณ์ของสถานที่เช่ามาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลเมืองสระแก้วมิได้ 
 

  5. หลักประกันซอง 
     ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์ ในอัตราร้อยละ 5 ของประโยชน์
ตอบแทนรวม 9 ปี ขั้นต่ าจ านวนเงิน 119,160 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      1) เงินสด  
      2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คนั้นช าระต่อเจ้าที่ หรือก่อนวัน
นั้นไม่เกินสามวันท าการ 
      3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่ก าหนด 
      4) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
      หลักประกันซองจะคืนให้แก่ผู้เข้าประมูลหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เข้าประมูลรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 
3 ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาเช่าหรือผู้เช่าหรือผู้เข้าประมูลได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว และเทศบาลจะริบ
หลักประกันซองของ ผู้เข้าประมูลที่ไม่ไปท าสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  6. การเสนอราคา 
      6.1 ผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคาประมูลโดยใช้แบบใบเสนอราคาประมูลที่เทศบาลก าหนด
ใบเสนอราคาประมูลให้ลงจ านวนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ ซองประมูลต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่น 
      6.2 ซองประมูลให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนยื่นต่อคณะกรรมการ
รับซองประมูล โดยให้มีเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับซองประมูล ดังนี้ 
   1) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าประมูลพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   2) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้แทนพร้อมรับรองส าเนา (กรณีมอบหมายให้ผู้แทนยื่นซองประมูล) 
   3) หลักประกันซองตามข้อ 5  
   กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
  7. การท าสัญญาเช่า 
      ผูป้ระมูลไดแ้ละไดร้ับอนมัุติให้เปน็ผูเ้ช่า  
      7.1 ต้องไปท าสัญญาเช่ากับเทศบาลเมืองสระแก้วภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เทศบาล หากไม่ไปท าสัญญาเช่าภายในก าหนดดังกล่าว เทศบาลจะริบหลักประกันซองตามข้อ 5 และในการท า
สัญญาเช่าให้วางหลักประกันสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่ารวม 9 ปี โดยให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้     
      1) เงินสด  
      2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คนั้นช าระต่อเจ้าที่ หรือก่อนวัน
นั้นไม่เกินสามวันท าการ 
      3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่ก าหนด 
      4) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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      7.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ดังนี้ 
                    1) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เทศบาล
เมืองสระแก้ว ในอัตราตัวละ 28 บาท ในปีที่ 1 ผู้เช่าต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ จ านวนไม่น้อยกว่า        
70 ตัว/วันและมีอัตราเพิ่มในอัตราก้าวหน้าทุกๆปี ปีละ 10 ตัว/วัน หากมีจ านวนสุกรที่ต้องฆ่าน้อยกว่าที่ก าหนด     
ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ ชดเชยส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีจ านวนสุกรที่ต้องฆ่ามากกว่าที่ก าหนด ผู้เช่า
จะต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ ตามจ านวนที่เป็นจริง 

        2 ) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจคุณภาพน้ าเสีย เป็นต้น 

        3) ผู้เช่าต้องเสนอแผนการลงทุน ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างและรายละเอียด
เครื่องมือเครื่องใช้ ท าให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ GMP ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อยต้องปรับปรุง ดังนี้ 

 3.1   ปรับปรุงพื้นท่ีตระแกรงก้ันสัตว์พาหะและท าความสะอาดโดยรอบและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ าเสียในอาคาร 

 3.2   ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งหมด 
 3.3   ปรับปรุงเครื่องท าน้ าร้อนใช้ส าหรับบ่อลวกสุกร 
 3.4   ปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบท าความเย็นห้องเย็นและห้องถอดกระดูก 
 3.5   ขุดบ่อน้ าบาดาลและระบบถังเก็บหอสูง 
 3.6   ซ่อมแซมรั้วที่ช ารุด 
         4 ) ผู้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาซ่อมแซมเล็กน้อยและซ่อมแซมใหญ่เพ่ือรักษาสถานที่เช่า

และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร คอกพักสัตว์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบส ารองไฟฟ้าและ
ระบบส ารองน้ าประปา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและผู้เช่าจะต้อง
จัดหาช่างที่มีความรู้ความช านาญมาประจ าโรงฆ่าสัตว์ด้วย การซ่อมแซมแก้ไขหรือดัดแปลงในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญในการด าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และการ
ด าเนินการดังกล่าวผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น       

         5 ) ผู้เช่าต้องรับข้อผูกพันที่เทศบาลเมืองสระแก้วท ากับบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับ     
โรงฆ่าสัตว์ต่อจากเทศบาลเมืองสระแก้ว 

          6 ) ผู้เช่าต้องรักษาความสะอาดของสถานที่เช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนให้สะอาด     
ถูกสุขลักษณะรวมถึงผู้เช่าต้องรักษาคุณภาพของเนื้อสุกรช าแหละและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ตลอดระยะเวลาการเช่า 

          7 ) ผู้เช่าต้องยินยอมให้เทศบาลเมืองสระแก้วน าบุคคลหรือคณะบุคคลที่เทศบาล      
เมืองสระแก้ว พิจารณาแล้วเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของโรงฆ่าสัตว์เพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วและ
ประชาชนผู้บริโภค 

         8 ) ผู้เช่าต้องสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลเมืองสระแก้วอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร ตามสมควร 

         9 ) การเช่าช่วง การโอนสิทธิ์ การต่ออายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนตัวผู้เช่าโรงฆ่าสัตว์จะ
กระท ามิได ้

        10 ) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่หรือภาษีอ่ืนใด 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงานค่าธรรมเนียมอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเช่าแทนผู้ให้เช่า  โดยต้อง
ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งให้มีการช าระเงินตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

 
/11) ผู้ได้รับการ.... 
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 11) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าด าเนินการโรงฆ่าสัตว์ ต้องแสดงแผนการจัดการโรงฆ่าสัตว์ 
แผนการบริหารงานบุคคล แผนการตลาด ต่อผู้ให้เช่า 

 12)  ผู้เช่าต้องจ่ายเงินประกันสัญญาจ านวนร้อยละ 5 ของค่าเช่ารวม (9 ปี) เป็นเงินสด
เช็คธนาคาร, หนังสือค้ าประกันธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล 

 13 ) ผู้เช่าต้องเอาสถานที่เช่าประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบ 
โดยมีจ านวนเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่ามูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรายนี้ในปีที่เอาประกันภัยในนามของผู้ให้เช่า
เป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น
และผู้เช่าต้องน ากรมธรรม์ภัย ดังกล่าว มามอบให้ผู้เช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท าสัญญาเช่า ส่วนกรมธรรม์
ฉบับต่อไปผู้เช่าต้องน ามามอบให้ผู้ให้เช่าก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 14 ) การช าระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่ผู้ให้
เช่าตามก าหนดเวลาหากช าระเกินก าหนดเวลาผู้เช่าจะต้องช าระเบี้ยปรับให้ผู้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของเงินที่ค้างช าระเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 

 15 ) ผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติม หรือท าการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ผู้
เช่ากระท าข้ึนในบริเวณสถานที่เช่า หรือที่ได้ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าหรือครุภัณฑ์เพ่ิมเติม ผู้เช่ายินยอมให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 16 ) ในระหว่างเวลาเช่าผู้เช่าต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวกับ
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเทศบัญญัติ เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 17 ) ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสอบสถานที่เช่าได้ตลอดเวลา
   18 ) ผู้เช่าต้องจัดเก็บค่ารับจ้างฆ่าและช าแหละสุกร ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ คือ สุกร
มีชีวิต ค่ารับจ้างฆ่าตัวละไม่เกิน 240 บาท (รวมค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ) 
  8 ข้อสงวนสิทธิ  
     เทศบาลเมืองสระแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าโรงฆ่าสัตว์โดยไม่
จ าเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล 
     ผู้สนใจยื่นซองประมูล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลโรงฆ่าสัตว์ ได้ที่งาน
พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-37241491 ต่อ 111 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2558 
  
 
 
 
 

 
  
 
 


