
(สำเนา) 
ประกาศคณะดีลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ท ๐ 0 ๒ / ๒ ๕ ๖ ๓ 
เร่ือง ประมูลเข่าสถานที ่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และบาเปล ่ า 

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ 
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคาร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือจำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ นํ้าเปล่า กำหนดย่ีนฃอง 
เสนอราคาเข่าพ้ืนท่ีในวันพุธท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑ ๐ . 0 ๐ น. ถึง 
๑๑.๐๐ น ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดขลบุรี 

กำหนดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข่าพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา พพพ.เวนน.ac.th 

ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาเข่าพื้นที่ ต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด สามารถดำเนินการ 
ติดต่อขอรับเอกสาร ได้ท่ี งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดขลบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือ 
ลอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๕๑๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ลงช่ือ) เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ 
(รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์) 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

สำเนาถูกต้อง 

(นางสาวกรวรรณ เท่ียงตรง) 
นักวิชาการพัสดุ 

http://www.buu.ac.th


รายละเอ ียดแนบท้ายประกาศ 
การให้เข่าพ้ืนท่ี ในการจำหน่ายอาหารจานเด ียว ข้าวราดแกง และนาเปล ่า 

ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑. พื้นที่ให้เช่ามี จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รวมพ้ืนท่ี ๙ ตารางเมตร 

๒. สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ นาเปล่า 
๓. ราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีนอกอาคารท่ีเสนอต้องไม่ต่ํากว่าตารางเมตรละ ๔๐๐.- บาท/เดีอน และ 

เสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจากค่าเข่าให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ถ้ามี) โดย 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาค่าเข่าพ้ืนท่ีท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามากท่ีสุด ทั้งนี้ให้การตัดสินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาถือเป็นท่ีสุด 

๔. ระยะเวลาให้เข่า ๓ ปี 
๕. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่แกไข ดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนทรัพย์สิน 

ที่เข่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนังสือก่อน 
และหากต้องมีการปรับปรุงต้องส่งรูปแบบการปรับปรุง เพ่ือขออนุญาตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาก่อน มีฉะนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดหา 
รายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราขพัสดุและจากอลังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ้ีของมหาวิทยาลัย 
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และบรรดาส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้เสนอราคาท่ีได้รับการ 
คัดเลือกทำลงในที่ดินบริเวณสถานที่เข่าก็ดี ที่ได้ดัดแปลงต่อเติมสถานที่เข่าก็ดี หรือท่ีได้ซ่อมแซมก็ดี 
ต้องตกเป็นของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสิ้น โดยผู้'เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก 
จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าทดแทนใดๆ ไม่ได้ 

๖. วิธีเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยื่นซองเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการ 

เสนอราคาปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง"ประธานคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอก 
เข่าพ้ืนท่ี" ซึ่งหลักฐานประกอบการเสนอราคา ได้แก่ 

๖.๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาให้ย่ืนเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๒) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประขาขน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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๖.๓) ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเลนอราคา 
จำนวน ๖,๔๘๐.- บาท (หกพันส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของ 
อัตรา ค่าเข่าพื้นที่ขั้นตํ่าที่คาดว่าจะได้รับจำนวน ๓ ปี หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ 
ผู้เสนอราคาหรือผู้คาประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้เสนอราคาท่ีคัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พันจากข้อผูกพัน 
แล้ว ทั้งนี้การคืนหลักประกันชองไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะคืนให้Iดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖.๔) หากผู้ประสงค์จะเข่าพ้ืนท่ีไม่เข้าทำสัญญา ภายใน ๗ วัน ผู้ให้เข่าจะยึด 
หลักประกันซองทันที 

ฝ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้เปิดดำเนินกิจการได้ทุกวัน 
โดยเปิดดำเนินกิจการระหว่างต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. วันเดียวกันเท่านั้น 

๘. ผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาเข่าเพื่อประกันความเสียหาย 
อันเกิดจากการประพฤติ ฝ่าปีนสัญญาเข่าหรือฝ่าปีนหน้าที่ของผู้เข่าตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 
๓ เท่าของราคาค่าเข่าต่อเดือน หลักประกันสัญญาเข่าน้ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะคืนให้เม่ือพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าน้ีแล้ว ถ้าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกค้างขำระค่าเข่า 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีจะต้องขำระให้แก่ทางราขการ อันเนื่องมาจากการเข่านี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง 
ยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหักจากหลักประกันสัญญาเข่าได้ และหาก 
หลักประกัน ถูกหักลดจำนวนไปเพียงไร ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนำมาเพิ่มจนเต็มจำนวนตลอด 
ระยะเวลาการเข่า อย่างช้าภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

๙. กรณีผู้เข่าพ้ืนท่ีบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ผู้ให้เข่าจะยึดหลักประกันสัญญา 
๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประปา และรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ปรากฏในมาตรวัดหรือตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๑๑. ผู้เสนอราคาที'ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่านั้าประปา ค่าใชโทรคัพทํ และ 

ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากอาคารที่เข่านี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณี หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ 
บริษัทเอกขน 

๑๒. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเสือกตกลงชำระค่าภาษีต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ที่เข่าตลอดอายุการเข่า 

๑๓. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีการค้า 
ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป็ และภาษีอ่ืนใดท้ังปวงซ่ึงจะต้องชำระ 
อันเนื่องมาจากเงินได้และการประกอบกิจการค้าทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดขำระตลอดอายุของสัญญาเข่า 
ไม่ว่าจะท่ีใข้บังคับอยู่ในขณะน้ีหรือหากมีบังคับใช้ต่อไปภายหน้าแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาท้ังส้ิน โดยต้องชำระให้แก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๕ ของเดือน 

สำหรับภาษีโรงเรือน มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราร้อนละ ๑๒.๕๐ ของค่าเข่า 
รายเดือน ซึ่งผู้เข่าจะต้องชำระพร้อมค่าเข่ารายเดือนทุกเดือน 

๑๔. การชำระค่าเข่าท่ีผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกต้องชำระให้แก่มหาวิทยาลัยตากำหนด 
ไว้ในข้อ ๓ หากขำระเกินกำหนดเวลา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องขำระเงินเพิ่มขึ้นจากเงิน 
ดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในอัตราร้อยละ ๕ ต่อวัน ของเงิน 
ที่ค้างขำระ l^rt*,1f 1คัน W^fVฟ-
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๑๕. การชำระค่าภาษีต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไวในข้อ ๑๒ และ ๑๓ หากผู้เสนอราคาท่ีได้รับ 
การคัดเลือกชำระเกินกำหนดเวลาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดไว้ ผู้เสนอราคา 
ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินเพิ่มขึ้นจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินภาษีที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึง 
เดือน 

๑๖. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความจำเป็น 
จะต้องใข้สถานท่ีเข่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือของทางราขการ หรือของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอราคาที่ 
ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาและยินยอมส่งมอบสถานท่ีเข่าคืนภายใน 
กำหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
บูรพา โดยผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๗. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาอาคารที่เข่าให้อยู่ในสภาพที่ดื สะอาด 
เรียบร้อย เข่นเดียวกับวิญณูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สินของตนทุกวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง 

๑๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการพักแรมในพ้ืนท่ีเข่า 
๑๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่อนุญาตให้ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก 

โอนสิทธิการเข่า หรือให้ผู้อ่ืนเข่าช่วง หรือเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการเข่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาก่อน 

๒๐.ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี 
ที่ได้รับอนุญาตให้เข่าหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาหรือคนงานหรือ 
บริวารของผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคาต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เข่าหรือจัดการซ่อมแซม 
ให้สามารถใข้ได้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองภายในเวลาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด 

๒๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
บูรพาหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เช้าตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน หรือสำรวจการเข่า และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา โดยคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม,น้อยกว่า 
๓ (สาม) วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป หลักฐานต่างๆ ที่ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะตรวจพบจากการผิดสัญญาตามแบบสัญญา 
ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อาจถูกเคล่ือนย้ายไปเสีย มหาวิทยาลัยสามารถเช้าตรวจสอบสถานท่ีเข่าได้ 
ทันทีในเวลาเปิดดำเนินกิจการของผู้เสนอราคา |f«\<*>rrf rJUiuyท้-โ*ฟใ 



-๔-

๒๒. ถ้าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำส่ังของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เตือนให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วและผู้เสนอราคาไม่แกไข 
และปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แจ้งโดยวิธีส่ง 
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้เข่าตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไวิในสัญญาเข่า เว้นแต่ผู้เสนอราคาปฏิบัติผิดสัญญา ข้อ ๘ 
ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บอกเลิกได้ทันที 

๒๓. เม่ือสัญญาเข่าส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งมอบ 
สถานท่ีเข่าคืนให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเรียบร้อยปราศจากความ 
ขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งานตามปกติ และถ้าเกิดความขำรุด 
บกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ใด้รับการคัดเลือกจะต้องซ่อมแซมแกไขให้อยู่ใน 
สภาพดีก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองท้ังส้ิน หรือมิฉะน้ัน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการ 
คัดเลือกยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หักจากหลักประกัน หรือเรียกร้องเอา 
จากผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแกไขดังกล่าว โดยท้ังน้ี ผู้เสนอ 
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกและบริวารจะต้องออกจากสถานท่ีเข่า ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เสนอราคา หรือ 
ของผู้อ่ืนท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้เสนอราคาไปจากสถานท่ีเข่า และส่งมอบสถานท่ีเข่าให้แก่ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สัญญาเข่าสิ้นสุด 

๒๔ รายละเอียดอาหารจานเดียว และ เคร่ืองด่ืม (น้ัาเปล่า) ที่จะนำมาให้บริการ 
ผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอรายการ และระบุราคาทุกรายการ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จำหน่าย 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และบุหร่ี 

๒๕ วัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการบรรจุอาหารและ เคร่ืองด่ืมต้องสะอาดถูกหลักอนามัย ใช้วัสดุ 
บรรจุกัณฑ์ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และจำหน่ายอาหารท่ีปรุงสำเร็จแล้ว 

๒๖ การลงนามในสัญญาจะต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน และต้องลงนามตามแบบ 
สัญญาของมหาวิทยาลัย ผู้เข่าซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องเข้าทำสัญญา กับมหาวิทยาลัย 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

๒๗ ในวันเปิดซองใบเสนอราคา ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ให้ผู้เสนอราคา 
จัดเตรียมอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ นั้าเปล่า พร้อมรูปแบบภาชนะท่ีจะใช้จริงโดยจะต้องนำ 
ตัวอย่างอาหารมาให้คณะกรรมการฯพิจารณาขิม ดังนี้ 

๒๖.๑ อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง ๔ อย่าง ( ผู้ประเมิน ๒๐ คน) 
๒๖.๒ ใบเสนอราคา ให้ระบุรายการอาหารท่ีจำหน่ายในแต่ละวัน (เมนุหลัก) 
๒๖.๓ นั้าเปล่าที่จะนำมาจำหน่าย (ราคาไม่เกิน ๗ บาท) 
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินขิมอาหารในเวลา ๑ ๑ . ๐ ๐ น. 

๒๘. ผู้เสนอราคาที่ไต้รับการพิจารณาจะต้องจัดทำป้ายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน 
๒๙ รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นให้ผู้เสนอราคาสามารถ 



๓๐. คณะกรรมการควบคุมการดำเนินการจะทำการประเมินคุณภาพอาหารและการบริการ 
ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามต่อผู้ใข้บริการ 

๓๑. ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารทุกราย (ลูกจ้าง) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 

๓๑.๑ วัณโรค 
๓๑. ๒ อหิวาหกโรค 
๓๑.๓ ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
๓๑.๔ โรคบิด 
๓๑. ๕ ไข้สกใส 
๓๑. ๖ โรคคางทม 
๓๑.๗ โรคเรอน 
๓๑.๘ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
๓๑.๙ โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัสชนิดเอ 

โดยส่งใบรับรองแพทย์ ภายใน ๓0 วัน หลังจากท่ีทำสัญญา และส่งใบรับรองแพทย์ ทุกปีจนกว่า 
จะครบกำหนดสัญญา 

๓๒. ผู้ประกอบการจะต้องส่งลำเนาบัตรประชนขนของลูกจ้าง ทุกคน ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทำสัญญา 

๓๓. หากมีข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากเป็นจริง 
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรคร้ังท่ี ๑ และหากไม่ปรับปรุงมหาวิทยาลัย 
จะตักเตือนเป็นคร้ังท่ี ๒ และหากไม่มีการปรับปรุงอีก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกสัญญาทันที 

๓๔. ผู้เข่าพื้นที่จะต้องเลียค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่บ้านทำความละอาดบริเวณซุ้มอาหาร 

หมายเหตุ 
๑. ราคาอาหารจานเดียว ข้าวราด ราคาต้องไม่เกิน ๔๐ บาท (รวมพิเศษ) 
๒. ราคาน้ําเปล่า ต้องไม่เกิน ๗ บาท 
๓. .คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สงวนสิทธ๋ึท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือ 

ข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ 
ของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สงวนสิทธ๋ึไม่พิจารณาการประมูล 
หากมีผู้มาย่ืนเสนอราคาเพียงรายเดียว 

๙ โรค ดังนี๊ 

โดย เฉล่ียกับร้านค้า ณ ปิจจุบัน 
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