
รายละเอียดแนบท้ายประกาศใหบุ้คคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว 

------------------------------------ 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ขนาดพ้ืนที่รวม ๑๐ ตารางเมตร ดังนี้ 

๑.๑  ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนิสิตชาย จ านวน ๓ เครื่อง ขนาดพ้ืนที่รวม 
       5.00 ตารางเมตร 
๑.๒  ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง จ านวน 3 เครื่อง ขนาดพ้ืนที่รวม 
       5.๐๐ ตารางเมตร 

    ๒.   ราคาค่าเช่าพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่าตารางเมตรละ 160.- บาท/เดือน 
                  ค่าเช่าพ้ืนที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง จ านวนพ้ืนที่รวม  
          ๑๐.00 ตารางเมตร คิดเป็นค่าเช่าไม่ต่ ากว่าเดือนละ ๑๐x160 = 1,6๐๐.- บาท และเสนอผลประโยชน์  
          ตอบแทนนอกจากค่าเช่าให้มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผู้เสนอราคาที่เสนอ  
          ราคาค่าเช่าพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 

3.   ระยะเวลาให้เช่า ๓ ปี นบัตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

    4.   ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะดัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่า หรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ ลงในที่ดิน  
          บริเวณท่ีเช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือก่อนจึงท าได้ มิฉะนั้น จะต้องเสียเบี้ยปรับ 
          ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า และบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ท าลงในที่ดิน 
          บริเวณสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ซ่อมแซมตามสัญญาเช่า  
          ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ   
          ค่าตอบแทน ใด ๆ มิได้ 

    5.   วธิีเสนอราคา 
                  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยื่นซองเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการเสนอราคา 
          ปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพ้ืนที่” ซ่ึง   
          หลักฐาน ประกอบการเสนอราคา  ได้แก่ 

   5.๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน     
          พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  5.๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนา 
          บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม    
         รับรองส าเนาถูกต้อง 
        5.๓) ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา จ านวนเงิน 2,880.- บาท       
          (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)ซึ่งเป็นจ านวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ขั้นต่ าที่คาด   
          ว่าจะได้รับจ านวน 3 ปี หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน   
           ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ จะคืนให้ 
           ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้  พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้ การคืนหลักประกันซองไม่ว่าใน    
           กรณ ีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกไม่เข้าท าสัญญากับมหาวิทยาลัย จะถูกริบหลักประกันซอง 
  5.4) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงราคาให้ชัดเจน 

    6.   มหาวิทยาลัยก าหนดให้เปิดด าเนินกิจการได้ทุกวัน  
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    7.    ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าเพ่ือประกันความเสียหายอันเกิดจากการ 
           ประพฤติฝ่าฝืนสัญญาเช่าหรือฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้เช่าตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน ๓ เท่าของราคาค่าเช่า 
          ต่อเดือน หลักประกันสัญญาเช่านี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่านี้แล้ว  
          ถ้าผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกค้างช าระค่าเช่าหรือเงินอ่ืนใดที่จะต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย 
          อันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้ได้รับคัดเลือกต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักจากหลักประกันสัญญาเช่าได้  
          และหากหลักประกันถูก หักลดจ านวนไปเพียงไร ผู้ได้รับคัดเลือกต้องน ามาเพ่ิมจนเต็มจ านวนตลอด              
          ระยะเวลาการเช่าอย่างช้าภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย หากผู้เช่า    
          ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบหลักประกัน          
          สัญญาได้ และถ้าหลักประกันที่ริบไว้ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายที่มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
          ที่ยังขาดอยู่ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัย หลักประกันสัญญาหากยังเหลืออยู่   
          มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ภายใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย  

    8.   ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประปา และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
           ตามจ านวน ที่ปรากฏในมาตรวัดหรือตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    9.   ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าใช้โทรศัพท์ และค่าสาธารณูปโภค 
          อ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากอาคารที่เช่านี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย        
          อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน 

    10.   มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ชนะการเสนอราคาโอนสิทธิการเช่า หรือให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง หรือเปลี่ยนแปลง  
            ประเภทการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน 

    11.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีการค้า ภาษีบ ารุงท้องที่  
           ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืนใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช าระอันเนื่องมาจากเงินได้    
           และการประกอบกิจการค้าทั้งหมดเมื่อถึงก าหนดช าระตลอดอายุของสัญญาเช่า ไม่ว่าจะที่ใช้บังคับอยู่ 
           ในขณะนี้ หรือหากมีบังคับใช้ต่อไปภายหน้าแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยต้องช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
           มหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย ส าหรับภาษี    
           โรงเรือนมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่าเช่ารายเดือน ซึ่งผู้เช่า ต้องช าระพร้อม   
           ค่าเช่ารายเดือนทุกเดือน 

    ๑2.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกช าระเงินค่าภาษีตามข้อ 11 เกินก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
           ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช าระเงินเพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้มหาวิทยาลัยใน  
           อัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

    ๑3.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระค่าเช่าให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2  
           หากช าระเกิน ก าหนดเวลา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช าระเงินเพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าวเป็น     
           เบี้ยปรับให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อวันของเงินที่ค้างช าระ  

    ๑4.  ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือ   
           ของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิก 
           สัญญาและยินยอมส่งมอบสถานที่เช่าคืนภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น  
           หนังสือจากมหาวิทยาลัย โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่าทดแทนหรือหรือ    
           ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
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    ๑5.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาอาคารที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด เรียบร้อย  
           เช่นเดียวกับวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สินของตนทุกวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

    ๑6.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
            ให้เช่า หรือทรัพย์สินอ่ืนใด อันเกิดจากการกระท าของผู้เสนอราคา หรือคนงาน หรือบริวาร 
          ของผู้เสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าหรือจัดการซ่อมแซมให้    
           สามารถใช้ได้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    17.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจาก 
            มหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน หรือส ารวจการเช่า และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้   
           เสนอราคา โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วัน  
           เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป หลักฐานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประสงค์ 
           จะตรวจพบจากการผิดสัญญาตามแบบสัญญา ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อาจถูกเคลื่อนย้ายไปเสีย    
           มหาวิทยาลัยสามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เช่าได้ทันที ในเวลาเปิดด าเนินกิจการของผู้เสนอราคา 
    18.  ถ้าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ    
           ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้เตือนให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว 
           และผู้เสนอราคาไม่แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากได้รับแจ้ง 
           เป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้แจ้งโดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้เช่าตามท่ีอยู่ 
           ที่แจ้งไว้ในสัญญาเช่า เว้นแต่ผู้เสนอราคาปฏิบัติผิดสัญญาข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ ๑3 มหาวิทยาลัยบอก    
           เลิกได้ทันท ี

    19.  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการพักแรมในพ้ืนที่เช่า 

    ๒0.  เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ 
           มหาวิทยาลัยในสภาพที่เรียบร้อยปราศจากความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก 
           การไม่ได้ใช้งานตามปกติ และถ้าเกิดความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ได้รับ 
           การคัดเลือกจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเอง    
           ทั้งสิ้น หรือมิฉะนั้น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักจากหลักประกัน  
           หรือเรียกร้องเอาจากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าว       
           โดยทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและบริวารจะต้องออกจากสถานที่เช่า ขนย้ายทรัพย์สินของ 
            ผู้เสนอราคา หรือของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองของผู้เสนอราคาไปจากสถานที่เช่า และส่งมอบ       
           สถานที่เช่าให้แก่ มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุด 

    21.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

    22.  ผู้ประกอบการจะต้องท าความสะอาดภายในบริเวณท่ีประกอบกิจการทุกวัน ให้สะอาดอยู่เสมอ 

    23.  คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัยจะท าการประเมินผู้ประกอบการทุก ๆ ภาคเรียน หากท าผิด 
           สัญญาจะมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากกระท าผิดอีก จะท าการยกเลิกสัญญาทันที 

    24.  หากมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากเป็นจริง   
           มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 1 และหากไม่ปรับปรุง มหาวิทยาลัย 
           จะตักเตือนเป็นครั้งที่ 2 และหากไม่มีการปรับปรุงอีก มหาวิทยาลัยจะด าเนินการยกเลิกสัญญาทันที 

หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 



 
 


