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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๑๘๑๕/25๖๑ 

เรื่อง   ใหบุคคลภายนอกเชาพ้ืนที่ 
                                                  ------------------------------ 

ดวยมหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงคใหบุคคลภายนอกเชาพ้ืนที่สําหรับจําหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค ภายในอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ช้ันที่ ๑ จํานวนพ้ืนที่ ๗๕ ตารางเมตร เพ่ือใหบริการนิสิต บุคลากร
รวมถึงบุคคลทัว่ไป 

กําหนดยื่นซองในวันที่ ๒๑ กนัยายน พ.ศ. 25๖๑ ระหวางเวลา 09.00 – 10.00 น.  
ณ  กองคลังและทรัพยสิน ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)  มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเปดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ต้ังแตเวลา 1๐.30 น. เปนตนไป 

กําหนดประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกใหเชาพ้ืนที่ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 25๖๑ ต้ังแต
เวลา 1๑.00 น. เปนตนไป ที่หองประชุม ๓๐๒ ช้ัน ๓ สาํนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารไดที่กองคลังและทรัพยสิน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 3810 2154 ในวัน
และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที ่www.buu.ac.th ระหวางวันที ่๗ – ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

ประกาศ  ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. 25๖๑ 
 

                                                              (ลงช่ือ)          วัชรนิทร  กาสลัก 
    (รองศาสตราจารยวัชรินทร กาสลัก) 
                 รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน  

          ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 
 
 
 
 
           สําเนาถูกตอง 
 
 
 
    (นายจิตตภาคย  จิวารัตน) 
          นักวิชาการพัสดุ

http://www.buu.ac.th/


รายละเอียดแนบทายประกาศใหบุคคลภายนอกเชาพ้ืนที่ 
.......................................... 

 
๑. พ้ืนที่ใหเชาอยูบริเวณภายในอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ช้ันลาง จํานวน ๑ หอง พ้ืนที่ประมาณ ๗๕ ตารางเมตร 
๒. สินคาที่จําหนายเปนสินคาสะดวกซื้อประเภทเครื่องอุปโภค บริโภค 
๓. ราคาคาเชาที่เสนอตองไมตํ่ากวาตารางเมตรละ ๔๐๐ บาท/เดือน ใหผูเสนอราคาตองเสนอราคาคาเชารายเดือน   
    โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผูเสนอราคาที่เสนอราคาคาเชาพ้ืนที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สุด  
    ทั้งน้ีใหการตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 
๔. ระยะเวลาใหเชา 3 ป (นับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 3๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕6๔) 
๕. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะดัดแปลงตอเติมสถานที่เชา หรือทําการปลูกสรางสิ่งใดๆ ลงในที่ดิน  
    บริเวณที่เชา จะตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนหนังสือกอนจึงทําได มิฉะน้ัน จะตองเสียเบ้ียปรับ 
    ในอัตรารอยละ 5 ของคาเชา และบรรดาสิ่งปลูกสรางที่ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไดทําลงในที่ดิน 
    บริเวณสถานที่เชาก็ดี หรือที่ไดดัดแปลงตอเติมในสถานที่เชาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาเชา ใหตกเปน 
    ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะเรียกรองคาใชจายหรือคาตอบแทนใดๆ มิได 
6. วิธีเสนอราคา 
             ผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกตองย่ืนซองเสนอราคา พรอมหลักฐานประกอบการเสนอราคา ปดผนึก 
    จาหนาซองถึง “ประธานกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเชาพ้ืนที่” ซึ่งหลกัฐาน   
    ประกอบการเสนอราคา  ไดแก 

6.๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหย่ืนเอกสารสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน     
    พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
              6.๒) กรณีเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัว     
    ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    6.๓) ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเสนอราคา จํานวน ๕๔,๐00 บาท  
    (หาหมื่นสีพั่นบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเงินรอยละ ๕ (หา) ของอัตราคาเชาพ้ืนที่ขั้นตํ่าที่คาดวาจะไดรับจํานวน  
    ๓ ป หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที ่
    ไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวจะคืนใหตอเมื่อไดทําสญัญาหรือเมื่อ 
    ผูเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว ทั้งน้ี การคืนหักประกันซองไมวาในกรณใีดๆ จะคนืใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
7. มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปดดําเนินกิจการไดทุกวัน โดยเปดดําเนินกิจการระหวางต้ังแตเวลา ๐๖.๐๐ น. 
    ถึงเวลา ๒1.๐๐ น. วันเดียวกันเทาน้ัน 
8. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองวางหลักประกันสญัญาเชาเปนจํานวนเงิน ๓ เทาของราคาคาเชา 
    ตอเดือน และมหาวิทยาลยัจะคืนใหเมื่อพนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาน้ีแลว หากผูเสนอราคาทีไ่ดรับการ   
    คัดเลือกประพฤติฝาฝนสญัญาเชาหรือฝาฝนหนาที่ของผูเชาตามกฎหมาย ซึ่งมใิชความเสียหายที่เกดิจาก  
    การไมชําระคาเชา ผูเชาจะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักจากหลักประกันสัญญาเชาได และหาก 
    หลักประกนัถูกหักลดจํานวนไปเพียงไร ผูไดรับคัดเลือกตองนํามาเพ่ิมจนเต็มจํานวนตลอดระยะเวลาการเชา  
    อยางชาภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 

/หากผูเชา...
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 หากผูเชาประสงคจะบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาเชาตามสัญญา ผูใหเชามีสิทธิริบ 
    หลกัประกันสัญญาได และถาหลักประกันที่ริบไวยังไมครอบคลุมความเสียหายที่มหาวิทยาลัยไดรับ       
    ความเสียหายที่ยังขาดอยูผูเชายินยอมรับผิดชอบชดใชใหแกมหาวิทยาลัย 
 หลักประกันสญัญาหากยังเหลืออยู มหาวิทยาลัยจะคืนใหเมื่อผูเชาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว   
    ภายใน 30 วัน โดยไมมีดอกเบ้ีย  
9. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือกตองรับผิดชอบคาไฟฟา คานํ้าประปา คาใชโทรศัพท และคาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ        
    ที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากอาคารที่เชาน้ี ไมวาจะเปนคาบรกิาร คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที ่
    เกีย่วของ ซึง่เรียกเกบ็โดยหนวยงานของทางราชการหรอืรัฐวิสาหกจิหรือบริษทัเอกชน 
10. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองเสยีภาษีเงินได ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีการคา ภาษีบํารุงทองที่   
      ภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จาย อากรแสตมป และภาษีอ่ืนใดทั้งปวงซึ่งจะตองชําระอันเน่ืองมาจากเงินได  
      และการประกอบกจิการคาทั้งหมดเมื่อถึงกําหนดชําระตลอดอายขุองสัญญาเชา ไมวาจะที่ใชบังคบัอยูใน 
      ขณะน้ี หรอืหากมีบังคบัใชตอไปภายหนาแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิน้ โดยตองชําระใหแกเจาหนาทีข่อง 
      มหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่ของทางมหาวิทยาลยั 
 สําหรับภาษีโรงเรือน มหาวิทยาลัยจะเรียกเกบ็ในอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ ของคาเชารายเดือน ซึ่งผูเชาตอง   
      ชําระพรอมคาเชารายเดือนทุกเดือน 
๑1. การชําระคาภาษีตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ ๑0 หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกชําระเกินกําหนด 
    เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองชําระเงินเพ่ิมขึ้นจากเงินดังกลาวเปน 
    เบ้ียปรับใหมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือนของเงินภาษีตามขอ 10 ที่คางชําระ เศษของเดือนให 
    นับเปนหน่ึงเดือน 
๑2. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองชําระคาเชาใหแกมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในขอ ๓ หากชําระเกิน       
    กําหนดเวลา ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองชําระเงินเพ่ิมขึ้นจากเงินดังกลาวเปนเบ้ียปรับให    
    มหาวิทยาลยัในอัตรารอยละ ๕ ตอวันของเงินที่คางชําระ  
๑3. ในระหวางอายุสัญญาเชา ถามหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะตองใชสถานที่เชาเพ่ือประโยชนของรัฐหรือของ 
    ทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัย ผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกยินยอมใหมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาและ 
    ยินยอมสงมอบสถานที่เชาคืนภายในกําหนดเวลาไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก 
    มหาวิทยาลยั โดยผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะไมเรียกรองคาทดแทนหรือหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
๑4. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองดูแลรักษาอาคารที่เชาใหอยูในสภาพที่ดี สะอาด เรียบรอย เชนเดียวกับ     
    วิญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพยสนิของตนทุกวัน ดวยคาใชจายของตนเอง 
๑5. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหผูประกอบการพักแรมในพ้ืนที่เชา 
๑6. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกโอนสทิธิการเชา หรือใหผูอ่ืนเชาชวง หรือเปลี่ยนแปลง 
    วัตถุประสงคในการเชา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 
๑7. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกดิขึ้นกบัพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 
    ใหเชา หรือทรัพยสินอื่นใด อันเกิดจากการกระทําของผูเสนอราคา หรือคนงาน หรือบริวารของผูเสนอ 
    ราคา และผูเสนอราคาตองชดใชคาเสยีหายดังกลาวใหแกผูใหเชาหรือจดัการซอมแซมใหสามารถใชไดดีดังเดิม 
    ดวยคาใชจายของผูเสนอราคาเองภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

/18. ผูเสนอ...
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18. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนที่ไดรบัมอบอํานาจจากมหาวิทยาลยั 
    เขาตรวจสอบทรัพยสิน หรือสํารวจการเชา และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผูเสนอราคา โดย 
    มหาวิทยาลยัจะแจงใหผูเสนอราคาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓ (สาม) วัน เวนแตเปนกรณีเรงดวน  
    หากปลอยใหระยะเวลาลวงเลยไป หลักฐานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยประสงคจะตรวจพบจากการผิดสัญญาตาม 
    แบบสัญญา ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ อาจถูกเคลื่อนยายไปเสีย มหาวิทยาลัยสามารถเขาตรวจสอบสถานที่เชา 
    ไดทันท ีในเวลาเปดดําเนินกิจการของผูเสนอราคา 
19. ถาผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกผิดสญัญาเชาขอหน่ึงขอใดหรือทั้งหมด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
    ประกาศหรอืคําสั่งของมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัไดเตือนใหปฏิบัติตามสญัญาแลวและผูเสนอราคาไมแกไข 
    และปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากไดรับแจงเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย หรือ 
    มหาวิทยาลยัไดแจงโดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูเชาตามที่อยูทีแ่จงไวในสญัญาเชา เวนแตผูเสนอราคาปฏิบัติ 
    ผิดสญัญาขอ ๘ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ มหาวิทยาลยับอกเลิกไดทันท ี
๒0. เมื่อสญัญาเชาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกจะตองสงมอบสถานที่เชาคืนใหแก 
    มหาวิทยาลยัในสภาพที่เรียบรอยปราศจากความชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจาก 
    การไมไดใชงานตามปกติ และถาเกิดความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาว ผูเสนอราคาที่ไดรับ 
    การคัดเลือกจะตองซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีกอนการสงมอบดวยคาใชจายของผูเสนอราคาเองทั้งสิ้น  
    หรือมฉิะน้ัน ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกยินยอมใหมหาวิทยาลัยหกัจากหลักประกัน หรือเรียกรอง 
    เอาจากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก แลวแตกรณี เพ่ือเปนคาซอมแซมแกไขดังกลาว โดยทั้งน้ี ผูเสนอราคา 
    ทีไ่ดรับการคัดเลือกและบริวารจะตองออกจากสถานทีเ่ชา ขนยายทรัพยสินของผูเสนอราคา หรือของผูอ่ืนที่อยู 
    ในความครอบครองของผูเสนอราคาไปจากสถานที่เชา และสงมอบสถานที่เชาใหแก มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ 
    ภายใน 7 วันนับแตวันที่สญัญาเชาสิ้นสุด 
21. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหผูเสนอราคาจําหนายสินคาประเภทบุหรี่ สุรา ของมึนเมา และเครื่องด่ืมที่ม ี
    สารประเภทแอลกอฮอล 
22. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองทําประกันวินาศภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ    
    ตลอดอายุสญัญาเชาเพ่ือใหครอบคลุมอันตรายตางๆ  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไมตํ่ากวามูลคาของ  
    ทรัพยสินทีผู่เชาถือครอบครองใชประโยชนอยู โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปน  
    ผูรับประโยชน และผูเชาตองนําสัญญาประกันภัยดังกลาวมามอบใหมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับแตวัน  
    ทําสญัญาเชาน้ี สวนสัญญาประกันภัยฉบับตอ ๆ ไป ผูเชาจะตองนํามามอบใหมหาวิทยาลัยกอนสัญญา  
    ประกันภัยฉบับเดิมจะหมดอายุ 
       กรณทีี่มหาวิทยาลัยเปนผูทําประกันวินาศภัยทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ผูเชายินยอมเฉลี่ยจํานวนเงิน     
    เบ้ียประกันภัย ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจะชําระเบ้ียประกันภัยแกมหาวิทยาลยัพรอมกับการชําระ 
    คาเชาเดือนแรกของทุก ๆ ป ตลอดอายุสัญญาเชา 
23. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองทําสัญญาตามแบบสัญญาเชาพ้ืนที่ดังแนบ 
 
หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสญัญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ถามี) 
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