
(สำเนา) 
ประกาศคณะสิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๒/๒๕๖๖ 
เร่ือง ประมูลเข่าสถานท่ีจำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ'นาเปล่า 

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาลตร์ มีความประสงค์จะให้เข่าพื้นที่ ขนาดพ้ืนท่ี 
๑๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เพ่ือจำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ 'นาเปล่า กำหนดย่ีนชองเสนอราคาเข่าพ้ืนท่ีในวัน 
พฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น ณ 
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

กำหนดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดขลบุรี และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ ต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด สามารถดำเนินการ 
ติดต่อขอรับเอกสาร ได้ท่ี งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือ 
ลอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๕๑๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราขการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ลงช่ือ) เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ 
(รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์) 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

สำเนาถูกต้อง 

Chop— 
(นางสาวกรวรรณ เท่ียงตรง) 

นักวิชาการพัสดุ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
การให้เข่าพ้ืนท่ี ในการจำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ'นาเปล่า 

ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคาร คณะสิลปกรรมศาสตร์ 

๑. พื้นที่ให้เข่ามี จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รวมพ้ืนท่ี ๑๕ ตารางเมตร 

๒. สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ 'นาเปล่า 
๓. ราคาค่าเข่าพ้ืนท่ีนอกอาคารท่ีเสนอต้องไม่ตรกว่า ๖,0๐๐ บาท/เดือน และ 

เสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจากค่าเช่าให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ถ้ามี) ค่าไฟฟ้า 
ค่า'นาประปาจ่ายตามมิเตอร์จริง 

๔. ระยะเวลาให้เช่า ๓ ปี นับตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๙ 

๕. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่แกไข ดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนทรัพย์สิน 
ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนังสือก่อน 
และหากต้องมีการปรับปรุงต้องส่งรูปแบบการปรับปรุง เพ่ือขออนุญาตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาก่อน มิฉะนั้นจะต้องเสียเบึ้ยปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดหา 
รายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ๋ึของมหาวิทยาลัย 
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และบรรดาส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้เสนอราคาท่ีได้รับการ 
คัดเลือกทำลงในที่ดินบริเวณสถานที่เช่าก็ดี ที่ได้ดัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่าก็ดี หรือท่ีได้ซ่อมแชมก็ดี 
ต้องตกเป็นของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก 
จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าทดแทนใดๆ ไม่ได้ 

๖. วิธีเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยื่นซองเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการ 

เสนอราคาปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง"ประธานคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอก 
.เช่าพ้ืนท่ี"ซ่ึงหลักฐานประกอบการเสนอราคา ได้แก่ 

๖.๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาให้ย่ืนเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประขาขน 
และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๒) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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๖.๓) ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา 
จำนวน ๑0,๘๐๐.- บาท (หน่ึงหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) 
ของอัตรา ค่าเข่าพื้นที่ขั้นตํ่าที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน ๓ ปี หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัย 
จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้น 
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาท่ีคัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือเม่ือผู้เสนอราคา 
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้Iดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖.๔) หากผู้ประสงค์จะเช่าพ้ืนท่ีไม่เข้าทำสัญญา ภายใน ๗ วัน ผู้ให้เช่าจะยึด 
หลักประกันซองทันที 

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

๘. ผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าเพื่อประกันความเสียหาย 
อันเกิดจากการประพฤติ ฝ่าปีนสัญญาเช่าหรือฝ่าปีนหน้าที่ของผู้เช่าตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 
๓ เท่าของราคาค่าเช่าต่อเดือน หลักประกันสัญญาเช่าน้ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะคืนให้เม่ือพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าน้ีแล้ว ล้าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกค้างขำระค่าเช่า 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีจะต้องขำระให้แก่ทางราขการ อันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง 
ยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหักจากหลักประกันสัญญาเช่าได้ และหาก 
หลักประกัน ถูกหักลดจำนวนไปเพียงไร ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนำมาเพิ่มจนเต็มจำนวนตลอด 
ระยะเวลาการเช่า อย่างข้าภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

หากผู้เข่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา 
ผู้ให้เช่ามีสิทธิรับหลักประกันสัญญาได้ และถ้าหลักประกันท่ีริบไว้ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ี 
มหาวิทยาลัยได้รับ ความเสียหายห่ียังขาดอยู่ผู้เช่ายินยอมรับผิดขอบขดใข้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

หลักประกันสัญญาหากยังเหลืออยู่ มหาวิทยาลัยจะคืนให้เม่ือผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๙. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประปา และรับผิดขอบ 
ค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ปรากฏในมาตรวัดหรือตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
ภาษีการค้า ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป็ และภาษีอ่ืนใดท้ังปวง 
ซึ่งจะต้องชำระอันเนื่องมาจากเงินได้และการประกอบกิจการค้าทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดขำระตลอดอายุ 
ของสัญญาเช่าไม่ว่าจะท่ีใข้บังคับอยู่ในขณะน้ีหรือหากมีบังคับใช้ต่อไปภายหน้าแทนคณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาท้ังส้ิน โดยต้องชำระให้แก'เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ (สิบห้า)วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย 

สำหรับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ผู้เช่าจะต้องขำระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
ซึ่งจะแจ้งภายหลัง และผู้เช่าต้องชำระพร้อมค่าเช่ารายเดือนทุกเดือน 

๑๑. การชำระค่าภาษีต่างๆ ตามท่ีกำหนดในข้อ ๑๐ หากผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก 
ชำระเกินกำหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินเพิ่มขึ้น 
จากเงินดังกล่าวเป็นเบ้ียปรับให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑ (หน่ึง) ต่อเดือนของเงินภาษีตามข้อ ๑๐ 
ที่ค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
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als. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องขำระให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้โนข้อ ๓ 
หากชำระเกินกำหนดเวลา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินเพิ่มขึ้นจากเงินดังกล่าวเป็น 
เบ้ียปรับให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของจำนวน 
เงินท่ีผิดนัดชำระ นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระเงินค่าเช่าจนถึงวันที่ได้ชำระเงินค่าเข่าครบถ้วน 

๑๓. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความจำเป็น 
จะต้องใช้สถานท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอราคา 
ที่ได้รับการคัดเลือกยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาและยินยอมส่งมอบสถานที่เช่าคืนภายใน 
กำหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่าหดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ  
ทั้งสิ้น 

๑๔. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาอาคารที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด 
เรียบร้อย เช่นเดียวกับวิญณูขนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สินของตนทุกวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง 

๑๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม'อนุญาตให้ผู้เสนอราคา หรือคนงาน หรือ 
บริวารของผู้เสนอราคาพักแรมในพ้ืนท่ีเช่า 

๑๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่อนุญาตให้ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก 
โอนสิทธิการเช่า หรือให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง หรือเปล่ียนแปลงวัตถุประลงค่ในการเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาก่อน 

๑๗.ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี 
ที่ได้รับอนุญาตให้เช่าหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาหรือคนงานหรือ 
บริวารของผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคาต้องขดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าหรือจัดการซ่อมแซม 
ให้สามารถใข้ได้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองภายในเวลาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด 

๑๘. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หรือตัวแทนท่ีได้รับมอบอำนาจจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าตรวจสอบทรัพย์สิน 
หรือสำรวจการเช่า และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วัน เว้นแต่เป็น 
กรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป หลักฐานต่างๆ  ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
บูรพา ประสงค์จะตรวจพบจากการผิดสัญญาตามแบบสัญญา ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อาจถูก 
เคล่ือนย้ายไปเสีย มหาวิทยาลัยสามารถเข้าตรวจสอบสถานท่ีเช่าได้ทันทีในเวลาเปิดดำเนินกิจการของ 
ผู้เสนอราคา 

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



-๔-

๒๐. เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเสือกจะต้องส่งมอบ 
สถานท่ีเช่าคืนให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเรียบร้อยปราศจากความ 
ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งานตามปกติ และถ้าเกิดความชำรุด 
บกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องซ่อมแซมแกไขให้อยู่ใน 
สภาพดีก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองท้ังส้ิน หรือมิฉะน้ัน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการ 
คัดเลือกยินยอมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หักจากหลักประกัน หรือเรียกร้องเอา 
จากผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแกไขดังกล่าว โดยท้ังน้ี ผู้เสนอ 
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกและบริวารจะต้องออกจากสถานท่ีเช่า ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เสนอราคา หรือ 
ของผู้อ่ืนท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้เสนอราคาไปจากสถานท่ีเช่า และส่งมอบสถานท่ีเช่าให้แก่ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุด 

๒๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไม่อนุญาตให้ผู้เสนอราคาจำหน่ายสินค้า 
ประเภทบุหร่ี สุรา ของมึนเมา เคร่ืองด่ืมท่ีมีสารประเภทแอลกอฮอล์ และสารเสพติดให้โทษทุกขนิด 
ที่ผิดกฎหมาย 

๒๒. ถ้าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกทำให้เกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
และเกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิตหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ให้เช่า หรือผู้เช่า หรือของผู้อ่ืน 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดขอบแต่เพียงผู้เดียว 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอราคาที่ 
ได้รับการคัดเลือกยินยอมเฉล่ียจำนวนเงินเบ้ียประกันภัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และจะชำระเบ้ีย 
ประกันแก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการชำระค่าเช่าเดือนแรกของทุกๆ ปี ตลอดอายุสัญญาเช่า 

๒๓. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาเช่าพื้นที่ดังแนบ 
๒๔ รายละเอียดอาหารจานเดียว และ เคร่ืองด่ืม (น้ัาเปล่า) ที่จะนำมาให้บริการ 

ผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอรายการ และระบุราคาทุกรายการ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จำหน่าย 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และบุหร่ี 

๒๕ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหารและ เคร่ืองด่ืมต้องสะอาดถูกหลักอนามัย ใช้วัสดุ 
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายไต้โดยธรรมขาติ 

๒๖. ในวันเปิดชองใบเสนอราคา ในวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ให้ผู้เสนอราคาจัดเตรียมอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และ 
นั้าเปล่า พร้อมรูปแบบภาขนะท่ีจะใข้จริงโดยจะต้องนำตัวอย่างอาหารมาให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาขิม ดังนี้ 

๒๖.๑ อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง ๔ อย่าง ( ผู้ประเมิน ๒๐ คน) 
๒๖.๒ ใบเสนอราคา ให้ระบุรายการอาหารท่ีจำหน่ายในแต่ละวัน(เมนูหลัก) 
๒๖.๓ นี้าเปล่าที่จะนำมาจำหน่าย (ราคาไม่เกิน ๗ บาท) 
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินขิมอาหารในเวลา ๑๑.00 น. 



-๕-

๒๗. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินตังน้ี 

ตวชวด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 

ด้านคุณภาพ 

รายการเมนูอาหาร ร)๕ 

๖๐ % ด้านคุณภาพ 
รสขาดและปริมาณอาหาร ๑๕ 

๖๐ % ด้านคุณภาพ ภาขนะท่ีใช้บรรจุอาหาร 
แบบปังทานท่ีร้านและนำกลับบ้าน 

๑๕ ๖๐ % ด้านคุณภาพ 

ราคาอาหารท่ีจำหน่าย ๑๕ 

๖๐ % 

ด้านผลประโยชน์ ค่าเข่า 1 เงินสนับสนุนอ่ืนๆ  ๔๐ ๔๐% 

๒๘. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจะต้องจัดทำป้ายบอกราคาอาหารที่ชัดเจน 
๒๙. คณะกรรมการควบคุมการดำเนินการจะทำการประเมินคุณภาพอาหารและการบริการ 

ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามต่อผู้ใช้บริการ 
๓๐. หากมีข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากเป็นจริง มหาวิทยาลัย 

จะดำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรคร้ังท่ี ๑ และหากไม่ปรับปรุงมหาวิทยาลัยจะตักเตือน 
เป็นคร้ังท่ี ๒ และหากไม่มีการปรับปรุงอีก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกสัญญาทันที 

หมายเหตุ 

๓. .คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สงวนสิทธ้ีท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือ 
ข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการที่'ปรึกษากฎหมายและระเบียบ 
ของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สงวนสิทธ๋ึไม่พิจารณาการประมูล 
หากมีผู้มาย่ืนเสนอราคาเพียงรายเดียว 


