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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี ๐๑๕๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง  ให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนท่ีหอพัก เทา - ทอง ๓ 
............................................................................. 

 

ด้วยโครงกำรหอพกัเทำ - ทอง มหำวิทยำลัยบรูพำ มีควำมประสงค์ให้บุคคลภำยนอก 
เช่ำพื้นที่หน่วยที่ ๑ ของหอพักเทำ - ทอง ๓ โดยเสนอประเภทกิจกำรที่ต้องกำรด ำเนินกำรในหน่วยที่ ๑  
และต้องเป็นประเภทกจิกำรที่ไม่ซ้ ำกบัหน่วยอื่น ๆ ได้แก่ ร้ำนบริกำรถ่ำยเอกสำร ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอปุโภค 
บริโภค และร้ำนชำไข่มุกและไก่ทอดกรอบ ขนำดพื้นที่ห้อง ๒๔ ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำ ๒ ป ี

อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๖ (๑๓) ของค ำสัง่มหำวิทยำลัยบรูพำที ่๓๕๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓  
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจของอธิกำรบดี ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรพัสดุ 
ให้ รองอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำน หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำรแทน 
จึงก ำหนดยืน่ซองเสนอรำคำ ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กมุภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่ำงเวลำ  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเปิดซองเสนอรำคำ ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ช้ัน ๒ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต มหำวิทยำลัยบรูพำ  
  ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอรบัเอกสำรหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ ส ำนักงำนหอพกั
เทำ - ทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๓ ใน
วัน และเวลำท ำกำร ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือศึกษำรำยละเอียดได้ที่ www.buu.ac.th ระหว่ำง
วันที่ ๒๑ – ๒๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศให้บุคคลภำยนอกเช่ำพื้นที่หอพักเทำ - ทอง ๓ 
จ ำนวน ๔ แผ่น  

 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      (ลงช่ือ)           บุญมำ  ไทยก้ำว 
              (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บญุมำ  ไทยก้ำว) 

   รองอธิกำรบดฝี่ำยกิจกำรนสิิต ปฏิบัติกำรแทน 
             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 ส ำเนำถูกต้อง 
 

     (นำงสำวรัตยำ  ช่อมำลำ) 
          นักวิชำกำรพัสดุ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศท่ี ๐๑๕๘/๒๕๕๗   ลงวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------- 
๑. รำยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่  

เช่ำพื้นที่หนว่ยที่ ๑ ของหอพักเทำ - ทอง ๓ ตั้งอยู่ด้ำนหน้ำอำคำรหอพกัเทำ - ทอง ๓  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งเป็นหอ้งพื้นที่ขนำด ๒๔ ตำรำงเมตร โดยเสนอประเภทกจิกำรที่ต้องกำรด ำเนินกำร 
ในหน่วยที่ ๑ และต้องเป็นประเภทกิจกำรที่ไม่ซ้ ำกบัหน่วยอืน่ ๆ ได้แก่ ร้ำนบริกำรถ่ำยเอกสำร ร้ำนจ ำหน่ำย
สินค้ำอุปโภคบริโภค และร้ำนชำไข่มุกและไก่ทอดกรอบ    

๒. รำคำค่ำเช่ำไม่ต่ ำกว่ำตำรำงเมตรละ ๔๐๐.- บำท/เดือน  
ค่ำเช่ำพื้นที่หน่วยที่ ๑ ขนำดพื้นที่ ๒๔ ตำรำงเมตร  
คิดเป็นค่ำเช่ำไม่ต่ ำกว่ำเดือนละ ๒๔x๔๐๐ = ๙,๖๐๐.- บำท 

             และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจำกค่ำเช่ำใหม้หำวิทยำลัย (ถ้ำม)ี ทั้งนี้ ให้กำรตัดสินของ
มหำวิทยำลัยถือเป็นที่สุด 

๓. คณะกรรมกำรจะพจิำรณำรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
       -  เสนอประเภทกจิกำรที่ต้องกำรด ำเนินกำรในหน่วยที่ ๑ และไม่ซ้ ำกับหน่วยอื่น ๆ ของ 

หอพักเทำ - ทอง ๓ ได้แก่ ร้ำนบริกำรถ่ำยเอกสำร ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค และร้ำนชำไข่มุกและ 
ไก่ทอดกรอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำคัดเลอืก 

- รูปแบบ แผนผังกำรจัดร้ำน กำรด ำเนินกิจกำร ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ก่อนเข้ำด ำเนินกำรติดตั้ง  
ให้ขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรกับมหำวิทยำลัยพร้อมแนบรูปแบบ แผนผังกำรจัดร้ำน) 

- รำยกำรสินค้ำ และรำคำจ ำหน่ำยต่อหน่วย 
- ค่ำเช่ำพื้นที่ที่จะให้แก่มหำวิทยำลัย และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจำกค่ำเช่ำ 

ให้มหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
- กำรบริกำรและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมทีเ่ห็นสมควร 

๔. ระยะเวลำกำรเช่ำ ๒ ปี (ห้ำมเช่ำช่วงใหผู้้อื่น) 
๕. อัตรำค่ำสินค้ำและบรกิำรต้องมีป้ำยแสดงรำคำให้ผูร้ับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 
๖. ผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่ได้รบักำรคัดเลือกจะตอ้งไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ  

เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกมหำวิทยำลัยเป็นหนงัสอืกอ่น และหำกต้องมีกำรปรับปรงุต้องส่งรูปแบบ 
กำรปรับปรุงเพือ่ขออนุญำตจำกมหำวิทยำลัยก่อน มิฉะนั้นจะต้องเสยีเบี้ยปรบัตำมระเบยีบมหำวิทยำลยับรูพำ 
ว่ำด้วยกำรจัดหำรำยไดห้รือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุและจำกอสังหำริมทรัพยท์ี่เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และบรรดำสิง่ปลูกสร้ำงทีผู่้เสนอรำคำ 
ที่ได้รับกำรคัดเลือกท ำลงในที่ดินบริเวณสถำนที่เช่ำก็ดี ที่ได้ดัดแปลงต่อเติมสถำนที่เช่ำก็ดี หรือที่ได้ซ่อมแซมก็ดี  
ต้องตกเป็นของมหำวิทยำลัยทั้งสิ้น โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำทดแทนใด ๆ  
ไม่ได้ 
 

    /๗.  วิธีเสนอ... 
 



-๒- 
 

๗. วิธีเสนอรำคำ 
           ผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่ต้องยื่นซองเสนอรำคำ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรเสนอรำคำปิดผนึก 
จ่ำหน้ำซองถึง “ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพจิำรณำคัดเลือกบุคคลภำยนอกเช่ำพื้นที่” ซึ่งหลักฐำน
ประกอบกำรเสนอรำคำ ได้แก่ 
           ๗.๑ กรณีผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ ให้ยื่นเอกสำรส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 
           ๗.๒ กรณีผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ีอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
      ๘.   หลักประกันซองเช่ำพื้นที่ 
           หลักประกันซอง เป็นเงินสดจ ำนวน ๑๑,๕๒๐.- บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยยีส่บิบำทถ้วน) 

 ผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่ต้องน ำเงนิสดมำยื่นเป็นหลักประกนัพรอ้มเอกสำรเสนอรำคำ ในวัน และเวลำ 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึง่หลักประกันซองเช่ำดังกล่ำวมรีะยะเวลำกำรค้ ำประกันต้ังแต่วันย่ืนซองเสนอรำคำ 
ไปจนถึงวันลงนำมในสัญญำเช่ำพื้นที่ โดยผู้ชนะกำรคัดเลอืกใหเ้ป็นผูเ้ช่ำพื้นที่ตอ้งเข้ำท ำสญัญำกบัมหำวิทยำลัย
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือนัดท ำสัญญำ หำกผู้ไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นผู้เช่ำพื้นที่ไมเ่ข้ำท ำสัญญำกับ
มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยจะไม่คืนหลักประกันซองเช่ำพื้นที่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
ส่วนผู้ที่ไม่ไดร้ับคัดเลือกให้เป็นผูเ้ช่ำพื้นที่มหำวิทยำลัยจะคืนหลักประกันกำรยื่นซองเช่ำพื้นที่ หลังจำก 
คณะกรรมกำรฯ พจิำรณำคัดเลือกแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบีย้ 
      ๙. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้เปิดด ำเนินกจิกำรได้ทุกวัน โดยเปิดด ำเนินกจิกำรระหว่ำงตั้งแตเ่วลำ  
๐๖.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. วันเดียวกันเท่ำนั้น 

๑๐.  ผูเ้สนอรำคำที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกตอ้งวำงหลกัประกันสญัญำเช่ำเพือ่ประกันควำมเสยีหำยอันเกิดจำก 
กำรประพฤติฝ่ำฝืนสัญญำเช่ำหรือฝ่ำฝืนหน้ำที่ของผู้เช่ำตำมกฎหมำย เป็นจ ำนวนเงิน ๓ เท่ำของรำคำ 
ค่ำเช่ำต่อเดือน หลกัประกันสัญญำเช่ำน้ี มหำวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อพ้นจำกข้อผูกพันตำมสญัญำเช่ำน้ีแล้ว  
ถ้ำผู้เสนอรำคำที่ได้รบักำรคัดเลอืกค้ำงช ำระค่ำเช่ำหรอืเงินอืน่ใดที่จะต้องช ำระให้แกท่ำงรำชกำร 
อันเนื่องมำจำกกำรเช่ำน้ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องยินยอมใหม้หำวิทยำลัยหักจำกหลักประกันสญัญำเช่ำได้  
และหำกหลักประกันถูกหักลดจ ำนวนไปเพียงไร ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องน ำมำเพิ่มจนเต็มจ ำนวนตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ อย่ำงช้ำภำยใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจำกมหำวิทยำลัย  

       กรณีผู้เช่ำพื้นทีบ่อกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนด ผู้ใหเ้ช่ำจะยึดหลกัประกันสัญญำ 
      ๑๑.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดตั้งมเิตอร์ไฟฟ้ำ และประปำ และรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  
ตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในมำตรวัดหรือตำมอัตรำทีม่หำวิทยำลยัก ำหนด 
 

                 /๑๒. ผู้เสนอ... 
 



-๓- 
 

๑๒.   ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกตอ้งรบัผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำน้ ำประปำ  ค่ำใช้โทรศัพท์  และ 
ค่ำสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้ประโยชนจ์ำกอำคำรที่เช่ำน้ี ไม่ว่ำจะเป็นค่ำบรกิำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งเรียกเกบ็โดยหน่วยงำนของทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกจิหรือบริษัทเอกชน 

๑๓.   ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกตกลงช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนและเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่เช่ำ 
ตลอดอำยุกำรเช่ำ 

๑๔.   ผู้เสนอรำคำที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกตอ้งเสยีภำษีเงินได้ ภำษีโรงเรือน ภำษีปำ้ย ภำษีกำรค้ำ ภำษีบ ำรงุทอ้งที ่
ภำษีมูลค่ำเพิม่ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย อำกรแสตมป์ และภำษีอื่นใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช ำระอันเนื่องมำจำกเงนิได้ และ 
กำรประกอบกจิกำรค้ำทั้งหมดเมื่อถึงก ำหนดช ำระตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ไม่ว่ำจะที่ใช้บงัคับอยู่ในขณะนี้ 
หรือหำกมบีังคับใช้ต่อไปภำยหน้ำแทนมหำวิทยำลัยทัง้สิ้น โดยต้องช ำระให้แกเ่จ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย
ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของทำงมหำวิทยำลัย 

๑๕.   กำรช ำระค่ำเช่ำที่ผูเ้สนอรำคำที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกตอ้งช ำระให้แกม่หำวิทยำลัยตำมก ำหนดไว้ในข้อ ๒  
หำกช ำระเกินก ำหนดเวลำ ผูเ้สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องช ำระเงินเพิ่มข้ึนจำกเงินดังกล่ำวเป็นเบี้ยปรบั
ให้มหำวิทยำลัยในอัตรำร้อยละ ๕ ต่อวันของเงินที่ค้ำงช ำระ  

๑๖.   กำรช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๔ หำกผู้เสนอรำคำที่ไดร้ับกำรคัดเลือกช ำระ 
เกินก ำหนดเวลำทีม่หำวิทยำลัยก ำหนดไว้ ผู้เสนอรำคำที่ได้รบักำรคัดเลือกจะต้องช ำระเงินเพิ่มข้ึนจำก 
เงินดังกล่ำวเป็นเบี้ยปรับใหม้หำวิทยำลัยในอัตรำร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินภำษีที่ค้ำงช ำระ เศษของเดือน 
ให้นับเป็นหนึง่เดือน 
      ๑๗. ในระหว่ำงอำยุสญัญำเช่ำ ถ้ำมหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้สถำนที่เช่ำเพื่อประโยชน์ของรัฐ
หรือ ของทำงรำชกำร หรือของมหำวิทยำลัย ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมให้มหำวิทยำลัยบอกเลิก
สัญญำและยินยอมส่งมอบสถำนทีเ่ช่ำคืนภำยในก ำหนดเวลำไมเ่กิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจำก
มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะไม่เรียกรอ้งค่ำทดแทนหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้สิ้น 
     ๑๘.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดูแลรักษำอำคำรที่เช่ำให้อยู่ในสภำพที่ดี สะอำด เรียบร้อย  
เช่นเดียวกับวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในกำรรักษำทรัพย์สินของตนทุกวัน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
     ๑๙.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตใหผู้้ประกอบกำรพักแรมในพื้นที่เช่ำ 
     ๒๐.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้ผูเ้สนอรำคำที่ได้รบักำรคัดเลือกโอนสทิธิกำรเช่ำ หรือใหผู้้อื่นเช่ำช่วง  
หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เว้นแต่จะได้รับอนญุำตเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยกอ่น 
     ๒๑.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนกับพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญำตให้เช่ำ หรือทรัพย์สินอื่นใด อันเกิดจำกกำรกระท ำของผู้เสนอรำคำ หรือคนงำน หรือบริวำรของ 
ผู้เสนอรำคำ และผู้เสนอรำคำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้เช่ำหรือจัดกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถ 
ใช้ได้ดีดังเดิมด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำเองภำยในเวลำทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด 
 

      /๒๒. ผู้เสนอ... 
 



-๔- 
 

     ๒๒.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก 
มหำวิทยำลัยเข้ำตรวจสอบทรพัย์สิน หรือส ำรวจกำรเช่ำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมสญัญำของผูเ้สนอรำคำ  
โดยมหำวิทยำลัยจะแจ้งใหผู้้เสนอรำคำทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ (สำม) วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน 
หำกปล่อยใหร้ะยะเวลำล่วงเลยไป หลักฐำนต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยประสงค์จะตรวจพบจำกกำรผิดสญัญำ 
ตำมแบบสัญญำ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อำจถูกเคลื่อนย้ำยไปเสีย มหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำตรวจสอบสถำนที่เช่ำ
ได้ทันที ในเวลำเปิดด ำเนินกจิกำรของผูเ้สนอรำคำ 
     ๒๓.  ถ้ำผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกผิดสญัญำเช่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ   
ข้อบังคับประกำศหรือค ำสัง่ของมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลยัได้เตือนใหป้ฏิบัติตำมสัญญำแล้วและผู้เสนอรำคำ 
ไม่แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับจำกไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจำกมหำวิทยำลัย 
หรือมหำวิทยำลัยได้แจ้งโดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูเ้ช่ำตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญำเช่ำเว้นแต่ผู้เสนอรำคำ
ปฏิบัติผิดสญัญำข้อ ๘ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มหำวิทยำลัยบอกเลิกได้ทันท ี
      ๒๔. เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องสง่มอบสถำนที่เช่ำ 
คืนให้แกม่หำวิทยำลัยในสภำพทีเ่รียบรอ้ยปรำศจำกควำมช ำรดุบกพรอ่ง หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเนื่องมำจำก 
กำรไม่ได้ใช้งำนตำมปกติ และถ้ำเกิดควำมช ำรุดบกพรอ่งหรอืควำมเสียหำยดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำที่ไดร้ับ 
กำรคัดเลือกจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพดีก่อนกำรสง่มอบด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำเองทั้งสิ้น  
หรือมิฉะนั้น ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมใหม้หำวิทยำลัยหักจำกหลกัประกัน หรือเรียกร้อง 
เอำจำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก แล้วแต่กรณี เพื่อเปน็ค่ำซ่อมแซมแก้ไขดังกล่ำว โดยทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำ
ที่ได้รับกำรคัดเลือกและบริวำรจะต้องออกจำกสถำนทีเ่ช่ำ ขนย้ำยทรัพยส์ินของผู้เสนอรำคำ หรือของผู้อื่น 
ที่อยู่ในควำมครอบครองของผู้เสนอรำคำไปจำกสถำนทีเ่ช่ำและส่งมอบสถำนที่เช่ำให้แก่ มหำวิทยำลัยให้แล้วเสรจ็
ภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่สัญญำเช่ำสิ้นสุด 
     ๒๕.  มหำวิทยำลัยไม่อนญุำตใหผู้้เสนอรำคำจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทบุหรี่ สรุำ ของมึนเมำ และเครื่องดืม่ 
ที่มีสำรประเภทแอลกอฮอล ์
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