
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  เชิญชวนเสนอราคาเช่าพ้ืนท่ีจ าหน่ายเครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) 

................................................................................................. 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ให้เสนอราคาเพื่อให้เช่าพื้นท่ีจ าหน่าย
เครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  พื้นท่ีให้เช่าเพื่อจ าหน่ายเครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) 

 ๑.๑  ก าหนดบริเวณท่ีให้เช่าพื้นท่ีจ าหน่ายเครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ)        
ณ บริเวณข้างสระน้ าหน้าส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพื้นท่ีประกอบการขนาดกว้าง ๑๕.๕ 
เมตร ยาว ๑๘.๕ เมตร  
 ๑.๒  บริเวณพื้นท่ีส าหรับการให้เช่ามีอาคารซึ่งใช้เป็นร้านจ าหน่ายกาแฟและเครื่องด่ืม 
(เดิม) กรณีท่ีผู้เช่าจะขอใช้เพื่อประกอบการก็สามารถท าสัญญาขอใช้พื้นท่ีกับมหาวิทยาลัยได้ หากผู้เช่ามีความ
ประสงค์ไม่ใช้อาคารดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายไปยังสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑.๓  การขอต่อเติมอาคารเพื่อประกอบการ จะต้องได้อนุญาตจากมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ครบก าหนดสัญญาเช่า ส่วนท่ีต่อเติมเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ให้ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๔  ผู้เช่าจะต้องดูแลระบบการบ าบัดของเสีย และน้ าเสีย ไม่ให้กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ๒.  ผู้ประสงค์เช่าพื้นท่ีจะต้องจ าหน่ายเฉพาะเครื่องด่ืมและของว่างเท่านั้น ไม่อนุญาตให้
จ าหน่ายอาหารหรือสินค้าท่ีมีสารเสพติด แอลกอออล์ท่ีกฎหมายควบคุม และไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร 
 ๓.  มหาวิทยาลัยก าหนดราคากลางเริ่มต้นท่ี ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อปี โดยผู้ประสงค์จะเข้าเสนอ
ราคา สามารถติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารเสนอราคาได้ท่ีส านักงานกิจการพิเศษ (ติดธนาคารกรุงไทย) ช้ัน 
๑  อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๗๒๕ (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๔.  ก าหนดดูสถานท่ีและช้ีแจงรายละเอียดในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ 
ส านักงานกิจการพิเศษ (ติดธนาคารกรุงไทย) ช้ัน ๑  อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า 
 ๕.  การเสนอราคา ผู้เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอราคา ดังนี้ 
 ๕.๑  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประวัติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในครั้ง
ก่อน ท่ีผ่านมา 
 ๕.๒  ใช้ใบเสนอราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่านั้น 
 ๕.๓  การกรอกข้อความและตัวเลขในใบเสนอราคาต้องเขียนให้ชัดเจน กรณีราคาท่ีเสนอ
มีการขูดลบ ขีดฆ่า เขียนใหม่ ให้ลงช่ือก ากับ และหากตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นส าคัญ 



 ๕.๔  ผู้ยื่นเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาได้เพียงราคาเดียวในอัตราค่าเช่าต่อปี โดยมี
ระยะเวลาการเช่า ๒ ปี เมื่อครบก าหนดสัญญามหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าจะให้ต่อสัญญาได้หรือไม่ โดยท่ีผู้เช่า
ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้ 
 ๕.๕  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียนและวางเงินมัดจ าเพื่อเป็นหลักประกันการประมูล
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากไม่มาลงทะเบียนพร้อมวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันการประมูล
ตามวันและเวลาท่ีก าหนด ผู้ยื่นเสนอราคาจะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคาได้ (มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เมื่อเสร็จส้ิน
การเสนอราคา) ท้ังนี้จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ซึ่งได้รับรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว ประกอบด้วย  
  -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
  -  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ
  -  ส าเนาการจดทะเบียนเป็น หจก./บริษัท/หสน. (กรณีเป็นนิติบุคค) จ านวน ๑ ฉบับ 
  -  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี      จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.  ผู้เข้าเสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคา พร้อมปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ในวันท่ี ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ส านักงานกิจการพิเศษ ช้ัน ๑ อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า และ
จะเปิดซองในวันท่ี ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานท่ีรับซอง โดยผู้ยื่นซองต้องจัด
เอกสารให้เรียบร้อยตามท่ีก าหนดในข้อ ๕ 
 ๗.  การเช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายเครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) ผู้เสนอราคาค่าเช่าสูง
ท่ีสุด และไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า ถ้าราคาท่ีเสนอต่ ากว่าราคาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาจะยกเลิกการเสนอราคา และผู้เข้าเสนอราคาจะ
เรียกค่าเสียหายค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 ๘.  ผลการเสนอราคาเช่าพื้นท่ี ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จึงจะมีผลสมบูรณ์ 
 ๙.  เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตกลงให้ผู้เสนอราคารายใดได้เช่าพื้นท่ีในการ
จ าหน่ายเครื่องด่ืม และของว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๙.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องท าสัญญาเช่าพื้นท่ีตามแบบท่ีก าหนดภายใน ๑๕ วันท าการ 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือโทรศัพท์ หรือก าหนดนัดเป็นอย่างอื่น หากไม่ท าสัญญาภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดจะถือว่าผู้เสนอราคาสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายเครื่องด่ืมและของว่าง (ประเภทร้าน
กาแฟ)  อีกต่อไป 
  ๙.๒  ในวันท าสัญญาเช่าพื้นท่ี ผู้เช่า (ผู้เสนอราคา) จะต้องวางเงินสดดังนี้ 
  -  เงินค่าเช่าพื้นท่ี จ านวน ๒๕% ของราคาประมูล 
  -  เงินประกันความเสียหาย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท หากไม่มีความเสียหาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์จะคืนให้เมื่อส้ินสุดสัญญา 
  ๙.๓  ผู้เช่าต้องรับภาระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า, ค่าไฟฟ้า, ค่าเก็บของเสีย ให้กับ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดไว้ในสัญญา 



 ๑๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาเช่า หากผู้ได้รับ
คัดเลือกผิดเงื่อนไขสัญญาเช่า อาจเรียกผู้ยื่นเสนอรายท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรหรืออาจไม่พิจารณารายใดเลย
สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ผู้เช่าไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด 
ๆ ท้ังส้ิน 
 ๑๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายได้อ่านประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอตุรดิตถ์ ฉบับนี้โดยละเอียดและเข้าใจถูกต้องแล้ว 
   
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                                                       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
           


