
รายละเอียดแนบท้ายประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ 
ติดตั้งเครื่องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอัตโนมัติ 

............................................. 
 

1. ข้อก ำหนดทั่วไป 
         ๑.๑ ผู้ประกอบกำรต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือกำรจัดกำรด้ำนกำรขำยอำหำรหรือกำรขำย
เครื่องดื่มผ่ำนเครื่องจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรอัตโนมัติ 
         ๑.๒ ผู้ประกอบกำรต้องจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำคำท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยต้องมีป้ำย
แสดงอัตรำค่ำสินค้ำและบริกำรอย่ำงชัดเจน 
 2. รำยละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ 
          พ้ืนที่ให้เช่ำมีจ ำนวน 4 จุด คือ อำคำรที่พักบุคลำกร , อำคำรผำสุข กุลละวณิชย์ , หอพักนิสิตหญิง , 
อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี   
  3.  ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำค่ำเช่ำพื้นที่ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำ 1,000.- บำท / เครื่อง / เดือน 
         ผู้เสนอรำคำอำจเสนอผลประโยชนต์อบแทนอย่ำงอ่ืนนอกจำกค่ำเช่ำแก่มหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) โดยมหำวิทยำลยั 
จะพิจำรณำจำกผู้เสนอรำคำท่ีเสนอรำคำค่ำเช่ำพ้ืนที่ที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ให้กำรตัดสินของมหำวิทยำลัยถือเป็นที่สุด 
   4.  ก ำหนดระยะเวลำให้เช่ำ 2 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน 
พ.ศ. ๒๕๖8 

5.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนทรัพย์สินที่เช่ำ เว้นแต่จะ
ได้รับควำมยินยอมจำกมหำวิทยำลัยเป็นหนังสือก่อน และหำกต้องมีกำรปรับปรุงต้องส่งรูปแบบกำรปรับปรุงเพ่ือขอ
อนุญำตจำกมหำวิทยำลัยก่อน มิฉะนั้น จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ ๕ ของค่ำเช่ำ และบรรดำสิ่งปลูกสร้ำงที่ 
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกท ำลงในที่ดินบริเวณสถำนที่เช่ำก็ดี ที่ได้ดัดแปลงต่อเติมสถำนที่เช่ำก็ดี หรือที่ได้
ซ่อมแซมก็ดี ต้องตกเป็นของมหำวิทยำลัยทั้งสิ้น โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำ
ทดแทนใด ๆ ไม่ได้  

6.  วธิีเสนอรำคำ 
          ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นซองเสนอรำคำ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรเสนอรำคำ  ปิดผนึก 
จ่ำหน้ำซองถึง “ประธานคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่” ซึ่งหลักฐำนประกอบ 
กำรเสนอรำคำ ได้แก่ 
               6.๑) กรณผีู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
                6.๒) กรณผีู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ส ำเนำใบทะเบียน
พำณิชย์ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง         
                6.๓) ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเสนอรำคำ เป็นจ ำนวนเงิน 5,80๐.- 
บำท (ห้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของอัตรำค่ำเช่ำพื้นที่ขั้นต่ ำที่คำดว่ำจะได้รับจ ำนวน  
2 ปี 5 เดือน หลักประกันซองตำมข้อนี้ มหำวิทยำลัยจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำก 
วันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือเมื่อ      
ผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้ กำรคืนหลักประกันซองไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 7.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องวำงหลักประกันสัญญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน ๓ เท่ำของรำคำค่ำเช่ำ 
ต่อเดือน และมหำวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อพ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำนี้แล้ว หำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
ประพฤตฝิ่ำฝืนสัญญำเช่ำหรือฝ่ำฝืนหน้ำที่ของผู้เช่ำตำมกฎหมำย ซ่ึงเกิดจำกกำรไม่ช ำระค่ำเช่ำและค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น 
ผู้เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำน ำหลักประกันมำชดใช้ค่ำเช่ำและค่ำควำมเสียหำย ถ้ำหลักประกันนี้ลดลง ผู้เช่ำจะต้องน ำ
หลักประกันมำมอบให้ผู้ให้เช่ำครบจ ำนวนตำมสัญญำ ภำยใน ๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ให้เช่ำ 
              หำกผู้เช่ำประสงค์จะบอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำ ผู้ให้เช่ำมีสิทธิริบหลักประกัน
สัญญำได ้และถ้ำหลักประกันที่ริบไว้ยังไม่ครอบคลุมควำมเสียหำยที่มหำวิทยำลัยได้รับ  ควำมเสียหำยที่ยังขำดอยู่    
ผู้เช่ำยินยอมรับผิดชอบชดใช้ให้แก่มหำวิทยำลัย 
            หลักประกันสัญญำหำกยังเหลืออยู่ มหำวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อผู้เช่ำพ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำแล้ว 
ภำยใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 8.  มหำวิทยำลัยก ำหนดให้เปิดด ำเนินกิจกำรทุกวัน โดยเปิดด ำเนินกิจกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
  9.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดตั้งสำยเมนไฟฟ้ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำพร้อมสำยไฟ และประปำ 
และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในมำตรวัดหรือตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  10.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ และค่ำสำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ ที่
เกิดข้ึนจำกกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรที่เช่ำนี้ ไม่ว่ำจะเป็นค่ำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงำนของทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหรือบริษัทเอกชน 
  11.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่ำตลอด
อำยุกำรเช่ำ 
  12.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเสียภำษีเงินได้ ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ภำษีกำรค้ำ 
ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย อำกรแสตมป์ และภำษีอ่ืนใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช ำระอันเนื่องมำจำก
เงินได้และกำรประกอบกิจกำรค้ำทั้งหมดเมื่อถึงก ำหนดช ำระตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ไม่ว่ำจะที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนี้ หรือหำกมีบังคับใช้ต่อไปภำยหน้ำแทนมหำวิทยำลัยทั้งสิ้น โดยต้องช ำระให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย
ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของทำงมหำวิทยำลัย 

    13.  กำรช ำระค่ำเช่ำที่ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องช ำระให้แก่มหำวิทยำลัยตำมก ำหนดไว้ในข้อ 
3 หำกช ำระเกินก ำหนดเวลำ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องช ำระเงินเพ่ิมขึ้นจำกเงินดังกล่ำวเป็นเบี้ยปรับให้
มหำวิทยำลัยต่อวัน โดยคิดจำกอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ผิดนัดช ำระ เปน็เงินนบัตั้งแต่วันที่ผิดนัดช ำระเงิน
ค่ำเช่ำจนถึงวันที่ได้ช ำระเงินค่ำเช่ำครบถ้วน 

 14.  กำรช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๑2 หำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกช ำระเกิน
ก ำหนดเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมช ำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้เช่ำในอัตรำ 
ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของเงินภำษีท่ีค้ำงช ำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
  15.  ในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ ถ้ำมหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้สถำนที่เช่ำเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือของทำงรำชกำร หรือของมหำวิทยำลัย ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมให้มหำวิทยำลัยบอกเลิกสัญญำ
และยินยอมส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย 
โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่ำทดแทนหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  16.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดูแลรักษำอำคำรที่เช่ำให้อยู่ในสภำพที่ดี สะอำด เรียบร้อย 
เช่นเดียวกับวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในกำรรักษำทรัพย์สินของตนทุกวัน ตลอดจนปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
  17.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรพักแรมในพ้ืนที่เช่ำ 
  18.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกโอนสิทธิกำรเช่ำ หรือให้ผู้อ่ืนเช่ำช่วง หรือ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยก่อน 
  19.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนกับพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญำตให้เช่ำ หรือทรัพย์สินอ่ืนใด อันเกิดจำกกำรกระท ำของผู้เสนอรำคำ หรือคนงำน หรือบริวำรของผู้เสนอรำคำ 
และผู้เสนอรำคำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้เช่ำหรือจัดกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใช้ได้ดีดังเดิมด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของผู้เสนอรำคำเองภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  20.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
มหำวิทยำลัยเข้ำตรวจสอบทรัพย์สิน หรือส ำรวจกำรเช่ำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมสัญญำของผู้เสนอรำคำ  
โดยมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ผู้เสนอรำคำทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ (สำม) วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน  
หำกปล่อยให้ระยะเวลำล่วงเลยไป หลักฐำนต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยประสงค์จะตรวจพบจำกกำรผิดสัญญำตำมแบบ
สัญญำ ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9  อำจถูกเคลื่อนย้ำยไปเสีย มหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำตรวจสอบสถำนที่เช่ำได้ทันที  
ในเวลำเปิดด ำเนินกิจกำรของผู้เสนอรำคำ 
 21.  ถ้ำผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศหรือค ำสั่งของมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยได้เตือนให้ปฏิบัติตำมสัญญำแล้ว และผู้เสนอรำคำ  
ไม่แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ ๗ วัน นับจำกได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย หรือมหำวิทยำลัย
ได้แจ้งโดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้เช่ำตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญำ ให้มหำวิทยำลัยบอกเลิกสัญญำได้ และริบ
หลักประกันตำมข้อ 4 ทั้งหมด เว้นแต่ผู้เช่ำปฏิบัติผิดสัญญำข้อ 8 ข้อ ๑4 หรือข้อ ๑5 มหำวิทยำลัยบอกเลิกสัญญำ
ได้ทันท ีและริบหลักประกันตำมข้อ 4 ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
  22.  เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้เสนอรำคำท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะต้องส่งมอบสถำนที่เช่ำคืน
ให้แก่มหำวิทยำลัยในสภำพที่เรียบร้อยปรำศจำกควำมช ำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำยใด ๆ อันเนื่องมำจำกกำร
ไม่ได้ใช้งำนตำมปกติ และถ้ำเกิดควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
จะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพดีก่อนกำรส่งมอบด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำเองทั้งสิ้น หรือมิฉะนั้น ผู้เสนอ
รำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักจำกหลักประกัน หรือเรียกร้องเอำจำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำร
คัดเลือก แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่ำซ่อมแซมแก้ไขดังกล่ำว โดยทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกและบริวำรจะต้อง
ออกจำกสถำนที่เช่ำ ขนย้ำยทรัพย์สินของผู้เสนอรำคำ หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในควำมครอบครองของผู้เสนอรำคำไปจำก
สถำนที่เช่ำและส่งมอบสถำนที่เช่ำให้แก่ มหำวิทยำลัยให้แล้วเสร็จภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่สัญญำเช่ำสิ้นสุด 
  ๒3.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้ผู้เสนอรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทบุหรี่ สุรำ ของมึนเมำ และเครื่องดื่มท่ี
มีสำรประเภทแอลกอฮอล์ 
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       ๒4.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องท ำประกันวินำศภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มหำวิทยำลัยเห็นชอบ   
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำเพ่ือให้ครอบคลุมอันตรำยต่ำงๆ  โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำมูลค่ำของ ทรัพย์สินที่ 
ผู้เช่ำถือครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ โดยควำมเห็นชอบของมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเป็นผู้รับประโยชน์ และผู้เช่ำ
ต้องน ำสัญญำประกันภัยดังกล่ำวมำมอบให้มหำวิทยำลัยภำยใน 30 วันนับแต่วัน ท ำสัญญำเช่ำนี้ ส่วนสัญญำ
ประกันภัยฉบับต่อ ๆ ไป ผู้เช่ำจะต้องน ำมำมอบให้มหำวิทยำลัยก่อนสัญญำ ประกันภัยฉบับเดิมจะหมดอำยุ  
               กรณีท่ีมหำวิทยำลัยเป็นผู้ท ำประกันวินำศภัยทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ผู้เช่ำยินยอมเฉลี่ยจ ำนวนเงิน    
เบี้ยประกันภัย ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และจะช ำระเบี้ยประกันภัยแก่มหำวิทยำลัยพร้อมกับกำรช ำระค่ำเช่ำ 
เดือนแรกของทุก ๆ ปี ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
         25. ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำเช่ำพ้ืนที่ดังแนบ 

หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


