
 

 

 

รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร 

............................................................... 
1.  ความต้องการ :- 
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด ๒๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง ณ บริเวณอาคารเรียน 
๖๐ พรรษามหาราชินี ๒      

2.  ข้อก าหนดคุณสมบัติ :- 
     ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีคุณสมบัติเป็น บุคคลธรรมดา ร้าน หรือนิติบุคคล 

๓.  วิธีเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก :- 
     ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นซองเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการเสนอราคาปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่”หลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 
     ๓.๑  กรณี  ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ๓.๒  กรณี  ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นร้านค้า ให้ยื่นส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ๓.๓  กรณี  ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้โดยส านักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ๓.๔  ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา จ านวนเงิน ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น-
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจ านวนเงินร้อยละ ๕ ของอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจ านวน ๓ ปี 
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณา 
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๔.  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  
     ๔.๑  พิจารณาจากอัตราการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หรือข้อเสนออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพิจารณาตัดสินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นที่สุด 
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     ๔.๒  ในการพิจารณาคัดเลือก ต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๒ ราย จึงจะสามารถเปิดแข่งขันคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอได้ 
หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะถือว่าการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ต้องยกเลิก และประกาศเชิญชวนใหม่ 

๕.  ข้อก าหนดรายละเอียดประกอบการเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร :- 
      ๕.๑  ผู้ยืน่ข้อเสนอ ต้องเสนอราคาเชา่พ้ืนที่ขนาด ๒๐ ตารางเมตร เปน็จ านวนเงนิ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อ เดือน   
     ๕.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนออัตราการให้บริการ          
            ๔.๒.๑  ถ่ายเอกสาร  
            ๕.๒.๒  เข้าเล่ม  
            ๕.๒.๓  ปริ้นท์งาน 
            ๕.๒.๔  เคลือบบัตร 
            ๕.๒.๕  อ่ืน ๆ เช่น วัสดุส านักงาน 
     ๕.๓  ระยะเวลาให้เช่า ๓ ปี (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
            กรณี  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก บอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
                    จะยึดหลักประกันสัญญา 
     ๕.๔  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 0๗.๐0 นาฬิกา ปิดบริการก่อนเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ทุกวัน  
            ยกเว้น  กรณ ีมีประกาศจากมหาวิทยาลัยบรูพาหรอืคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ให้งดบริการเท่านั้น 
            ทั้งนี้  หากไม่สามารถเปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายนี้และหยุดบริการ โดยไม่ได้รับ 
                    ความเห็นชอบจากคณะฯ คณะฯ ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท  
                    (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
     ๕.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีการค้า ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืนใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช าระอันเนื่องมาจากเงินได้และการ
ประกอบกิจการค้าทั้งหมดเมื่อถึงก าหนดช าระตลอดอายุของสัญญาเช่า ไม่ว่าจะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หรือหากมี
บังคับใช้ต่อไปภายหน้าแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยต้องช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
            ส าหรับภาษีโรงเรือน มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๒.๕๐ ของค่าเช่ารายเดือน (หรือรายปี)  
ซึ่งผู้เช่าต้องช าระพร้อมค่าเช่ารายเดือนทุกเดือน 
     ๕.๖  การช าระค่าภาษีต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช าระเงิน
เพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้คณะฯ ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ค้างช าระ เศษของเดือน       
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
     ๕.๗  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท าประกันวินาศภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่คณะฯ เห็นชอบ
ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ครอบคลุมอันตรายต่าง ๆ โดยมีจ านวนเงินเอาประกันไม่ต่ ากว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ โดยความเห็นชอบของคณะฯ และคณะฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
     ๕.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา รวมถึงค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา ค่าใช้โทรศัพท์ และค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์จากอาคารที่เช่านี้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทเอกชน และหากมิเตอร์ไฟฟ้าหรือประปาเสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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     ๕.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระค่าเช่าให้แก่คณะฯ ตามก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑ หากช าระเกิน
ก าหนดเวลา จะต้องช าระเงินเพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้คณะฯ ในอัตราร้อยละ 5 ต่อวันของเงิน 
ที่ค้างช าระ 
     ๕.๑๐  ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าคณะฯ มีความจ าเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐ หรือของทาง
ราชการ หรือของมหาวิทยาลัย ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้คณะฯ บอกเลิกสัญญาและยินยอมส่งมอบ
สถานที่เช่าคืน ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะฯ โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
     ๕.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาอาคารที่เช่าและบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี 
สะอาด เรียบร้อย หากท าให้พ้ืนที่บริเวณท่ีให้เช่าได้รับความเสียหายจะต้องดูแลซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิม 
              ส าหรับการทิ้งขยะ คณะฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัย    
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องน าขยะทั้งหมดจากการประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย 
โดยจะต้องรับผิดชอบจัดหายานพาหนะในการด าเนินการขนย้ายขยะ ให้สะอาด และมิดชิดเป็นประจ าทุกวัน ไปทิ้ง
นอกมหาวิทยาลัย 
     ๕.๑๒  คณะฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกพักแรมในพ้ืนที่เช่า 
     ๕.๑๓  คณะฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก โอนสิทธิการเช่าตามสัญญานี้ หรือให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง
หรือยอมให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมด าเนินกิจการด้วย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะฯ ก่อน 
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับอนุญาตจากคณะฯ แล้วก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ    
ยังต้องรับผิดชอบตามสัญญา 
     ๕.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากคณะฯ เป็นหนังสือก่อน และหากต้องมีการปรับปรุงจะต้องส่งรูปแบบการปรับปรุงฯ เพ่ือขออนุญาตจาก
คณะฯ ก่อน มิฉะนั้น จะต้องเสียเบี้ยปรับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่
ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ และบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกท าลงในที่ดินบริเวณที่เช่าก็ดี        ที่ได้ดัดแปลงต่อ
เติมสถานที่เช่าก็ดี หรือได้ซ่อมแซมก็ดีต้องตกเป็นของคณะฯ ทั้งสิ้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าทดแทนใด ๆ ไม่ได้ 
     ๕.๑๕  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต    
ให้เช่าหรือทรัพย์สินอ่ืนใด อันเกิดจากการกระท าของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคนงาน หรือบริวารของผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ให้แก่ผู้ให้เช่าหรือจัดการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่น
ข้อเสนอเองภายในเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
     ๕.๑๖  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมให้คณะฯ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะฯ       
เข้าตรวจสอบทรัพย์สินหรือส ารวจการเช่า และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยคณะฯ จะแจ้ง  
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป 
หลักฐานต่าง ๆ ที่คณะฯ ประสงค์จะตรวจพบจากการผิดสัญญาตามแบบสัญญาข้อ 7 ข้อ ๘ และข้อ ๙ อาจถูกเคลื่อนยา้ย   
ไปเสีย คณะฯ สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เช่าได้ทันที ในเวลาเปิดด าเนินกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอ 
     ๕.๑๗  ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งของคณะฯ โดยคณะฯ ได้เตือนให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วและผู้ยื่นข้อเสนอไม่แก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะฯ หรือคณะฯ ได้แจ้งวิธีส่งจดหมาย



๔ 

 

 

ลงทะเบียนถึงผู้เช่าตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญาเช่า เว้นแต่ เสนอรายละเอียดปฏิบัติผิดสัญญาข้อ ๘ ข้อ 13 และข้อ 14 
คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาข้อ ๔  
     ๕.1๘  เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืน  
ให้แก่คณะฯ ในสภาพที่เรียบร้อยปราศจากความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน
ตามปกติ และถ้าเกิดความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอเองทั้งสิ้น หรือมิฉะนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกยินยอมให้คณะฯ หักจากหลักประกัน หรือเรียกร้องเอาจากผู้เสนอรายละเอียดที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี 
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าว โดยทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกและบริวารจะต้องออกจากสถานที่เช่า   
ขนย้ายทรัพย์สินของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองของผู้ยื่นข้อเสนอไปจากสถานที่เช่าและส่งมอบ
สถานที่เช่าให้แก่คณะฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุด   
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ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น  ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 


