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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี ๐๕๖๓/๒๕๕๗ 

เร่ือง  ให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนท่ี ของหอพักเทา-ทอง ๓ 
............................................................................. 

ด้วยโครงกำรหอพักเทำ-ทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์ให้บุคคลภำยนอกเช่ำพื้นที่ 
ของหอพักเทำ-ทอง ๓ จ ำนวน ๓ หน่วย มีขนำดพื้นที่หน่วยละ ๒๔ ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรแก่นิสิต บุคลำกร 
และบุคคลทั่วไปภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ ระยะเวลำเช่ำ ๒ ป ีโดยให้ด ำเนินกิจกำรดังต่อไปน้ี 

๑. ร้ำนหน่วยที่ ๒ เพื่อด ำเนินกำรซักอบรีดเสื้อผ้ำ 
๒. ร้ำนหน่วยที่ ๓ และร้ำนหน่วยที่ ๔ ให้เสนอประเภทกิจกำรที่ต้องกำรด ำเนินกำร 
ทั้งน้ี กำรเสนอประเภทกิจกำรต้องไม่ซ้ ำกับหน่วยอื่น ๆ  

 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๕ (๓๘) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี และผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ปฏิบัติกำรแทน จึงก ำหนดยื่นซองเสนอรำคำในวันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ ๑๓:๐๐ - ๑๓:๔๕ น.  
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำ และเปิดซองเสนอรำคำ ในวันเดียวกัน  
ต้ังแต่เวลำ ๑๔:๐๐ น. เป็นต้นไป  
  ผู้สนใจสำมำรถยื่นเสนอรำคำได้ทั้งหมด หรือเลือกยื่นเสนอรำคำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงก็ได้  
โดยติดต่อขอรับเอกสำรหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกำรเงินและบัญชี (หอพัก ๕๐ ปี เทำ-ทอง) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ ในวัน  
และเวลำท ำกำร หรือศึกษำรำยละเอียดได้ที่ www.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ จ ำนวน ๔ แผ่น 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)           บุญมำ  ไทยก้ำว 
              (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญมำ  ไทยก้ำว) 

   ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทน 
    ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

 
 ส ำเนำถูกต้อง 

 
 
     (นำงสำวรัตยำ  ช่อมำลำ) 
          นักวิชำกำรพัสดุ 
 
 

http://www.buu.ac.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี ๐๕๖๓/๒๕๕๗ 

ลงวันท่ี       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เร่ือง ให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนท่ีหอพักเทา-ทอง ๓ 

---------------------------------------------- 

 

๑. รำยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่  
พื้นที่ตั้งอยู่ด้ำนหน้ำอำคำรกลำงหอพักเทำ-ทอง ๓ จ ำนวน ๓ หน่วย ขนำดพื้นที่ หน่วยละ ๒๔ ตำรำงเมตร 

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

      และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจำกค่ำเช่ำให้มหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) โดยมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำจำก 
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำค่ำเช่ำพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และนิสิตมำกที่สุด ทั้งน้ี ให้กำรตัดสิน  
ของมหำวิทยำลัยถือเป็นที่สุด 

๓. คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
       -  เสนอประเภทกิจกำรที่ต้องกำรด ำเนินกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำคัดเลือก 

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

- รำยกำรสินค้ำ และรำคำจ ำหน่ำยต่อหน่วย 
- ค่ำเช่ำพื้นที่ที่จะให้แก่มหำวิทยำลัย และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนนอกจำกค่ำเช่ำ 
   ให้มหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
- ขนำดเคร่ืองซักผ้ำ จ ำนวนเคร่ืองซักผ้ำ และอัตรำค่ำบริกำร (กรณีร้ำนซักอบรีด) 
- กำรบริกำรและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควร 

๔. ระยะเวลำกำรเช่ำ ๒ ปี (ห้ำมเช่ำช่วงให้ผู้อื่น)  
๕. อัตรำค่ำสินค้ำและบริกำรต้องมีป้ำยแสดงรำคำให้ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 
๖. ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติมหรือร้ือถอนทรัพย์สินที่เช่ำ เว้นแต่ 

จะได้รับควำมยินยอมจำกมหำวิทยำลัยเป็นหนังสือก่อน และหำกต้องมีกำรปรับปรุงต้องส่งรูปแบบกำรปรับปรุง
เพื่อขออนุญำตจำกมหำวิทยำลัยก่อน มิฉะน้ันจะต้องเสียเบี้ยปรับตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรจัดหำ
รำยได้หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุและจำกอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และบรรดำสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกท ำลงในที่ดิน
บริเวณสถำนที่เช่ำก็ดี ที่ได้ดัดแปลงต่อเติมสถำนที่เช่ำก็ดี หรือที่ได้ซ่อมแซมก็ดี ต้องตกเป็นของมหำวิทยำลัยทั้งสิ้น 
โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำทดแทนใดๆ ไม่ได้ 
 
 
 
 

 
 

/๗. วิธีเสนอ... 
 
 
 



-๒- 
 

๗. วิธีเสนอรำคำ 
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องยื่นซองเสนอรำคำ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรเสนอรำคำ  

ปิดผนึกจ่ำหน้ำซองถึง “ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลภำยนอกเช่ำพื้นที่” ซึ่งหลักฐำน
ประกอบกำรเสนอรำคำ ได้แก่ 
                       ๗.๑  กรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ ให้ยื่นเอกสำรส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและ  
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                       ๗.๒  กรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)   
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

๘. หลักประกันซองเช่ำพื้นที่ 
           หลักประกันซอง เป็นเงินสดจ ำนวน ๑๑,๕๒๐.- บำท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันห้ำร้อยยี่สิบบำทถ้วน) 
ผู้ประสงค์จะเช่ำพื้นที่ต้องน ำเงินสดมำยื่นเป็นหลักประกันพร้อมเอกสำรเสนอรำคำ ในวัน และเวลำ 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งหลักประกันซองเช่ำดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรค้ ำประกันต้ังแต่วันยื่นซองเสนอรำคำ  
ไปจนถึงวันลงนำมในสัญญำเช่ำพื้นที่ โดยผู้ชนะกำรคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำพื้นที่ต้องเข้ำท ำ  สัญญำกับมหำวิทยำลัย
ภำยใน ๗ วัน นับต้ังแต่ได้รับหนังสือนัดท ำสัญญำ หำกผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำพื้นที่ไม่เข้ำท ำสัญญำกับ
มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยจะไม่คืนหลักประกันซองเช่ำพื้นที่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำพื้นที่มหำวิทยำลัยจะคืนหลักประกันกำรยื่นซองเช่ำพื้นที่ หลังจำก 
คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำคัดเลือกแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบี้ย 
     ๙.  มหำวิทยำลยัก ำหนดให้เปิดด ำเนินกิจกำรได้ทุกวัน โดยเปิดด ำเนินกิจกำรระหว่ำง ต้ังแต่เวลำ ๐๖:๐๐ น.  
ถึงเวลำ ๒๓:๐๐ น. วันเดียวกันเท่ำน้ัน 

๑๐.  ผู้เสนอรำคำได้รับกำรคัดเลือกต้องวำงหลักประกันสัญญำเช่ำเพื่อประกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำร 
ประพฤติฝ่ำฝืนสัญญำเช่ำหรือฝ่ำฝืนหน้ำที่ของผู้เช่ำตำมกฎหมำย เป็นจ ำนวนเงิน ๓ เท่ำของรำคำค่ำเช่ำต่อเดือน 
หลักประกันสัญญำเช่ำน้ี มหำวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อพ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำน้ีแล้ว ถ้ำผู้เสนอรำคำที่ได้รับ 
กำรคัดเลือกค้ำงช ำระค่ำเช่ำหรือเงินอื่นใดที่จะต้องช ำระให้แก่ทำงมหำวิทยำลัย อันเน่ืองมำจำกกำรเช่ำน้ี ผู้ได้รับ 
กำรคัดเลือกต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักจำกหลักประกันสัญญำเช่ำได้ และหำกหลักประกันถูกหักลดจ ำนวน 
ไปเพียงไร ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องน ำมำเพิ่มจนเต็มจ ำนวนตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ อย่ำงช้ำภำยใน ๕ วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย 

กรณีผู้เช่ำพื้นที่บอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนด ผู้ให้เช่ำจะยึดหลักประกันสัญญำ 
๑๑.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ และประปำ และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  

ตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในมำตรวัดหรือตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
๑๒.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำใช้โทรศัพท์ และค่ำสำธำรณูปโภคอื่น  ๆ 

ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรที่เช่ำน้ี ไม่ว่ำจะเป็นค่ำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงำนของทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหรือบริษัทเอกชน 
 
 
 
 

     /๑๓. ผู้เสนอรำคำ... 
 
 



-๓- 
 

๑๓. ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกตกลงช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่ำตลอดอำยุกำรเช่ำ 
     ๑๔.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเสียภำษีเงินได้ ภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ภำษีกำรค้ำ ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย อำกรแสตมป์ และภำษีอื่นใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช ำระอันเน่ืองมำจำกเงินได้ และกำร
ประกอบกิจกำรค้ำทั้งหมดเมื่อถึงก ำหนดช ำระตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ไม่ว่ำจะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี หรือหำกมี
บังคับใช้ต่อไปภำยหน้ำแทนมหำวิทยำลัยทั้งสิ้น โดยต้องช ำระให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยภำยใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของทำงมหำวิทยำลัย 

๑๕. กำรช ำระค่ำเช่ำที่ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องช ำระให้แก่มหำวิทยำลัยตำมก ำหนดไว้ในข้อ ๒  
หำกช ำระเกินก ำหนดเวลำ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องช ำระเงินเพิ่มขึ้นจำกเงินดังกล่ำวเป็นเบี้ยปรับ 
ให้มหำวิทยำลัยในอัตรำร้อยละ ๕ ต่อวันของเงินที่ค้ำงช ำระ  

๑๖. กำรช ำระค่ำภำษีต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๔ หำกผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกช ำระเกิน   
ก ำหนดเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องช ำระเงินเพิ่มขึ้นจำกเงินดังกล่ำวเป็น
เบี้ยปรับให้มหำวิทยำลัยในอัตรำร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินภำษีที่ค้ำงช ำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 
      ๑๗. ในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ ถ้ำมหำวิทยำลยัมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้สถำนที่เช่ำเพื่อประโยชน์ของรัฐ  
หรือของทำงรำชกำร หรือของมหำวิทยำลัย ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมให้มหำวิทยำลัยบอกเลิกสัญญำ
และยินยอมส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำก
มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่ำทดแทนหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 
     ๑๘.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องดูแลรักษำอำคำรที่เช่ำให้อยู่ในสภำพที่ดี สะอำด เรียบร้อย 
เช่นเดียวกับวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในกำรรักษำทรัพย์สินของตนทุกวัน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
     ๑๙.  มหำวิทยำลยัไม่อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรพักแรมในพื้นที่เช่ำ 
     ๒๐.  มหำวิทยำลยัไม่อนุญำตให้ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกโอนสิทธิกำรเช่ำ หรือให้ผู้อื่นเช่ำช่วง หรือ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยก่อน 
     ๒๑.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่  
ที่ได้รับอนุญำตให้เช่ำ หรือทรัพย์สินอื่นใด อันเกิดจำกกำรกระท ำของผู้เสนอรำคำ หรือคนงำน หรือบริวำรของ 
ผู้เสนอรำคำ และผู้เสนอรำคำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้เช่ำหรือจัดกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใช้ได้ดี
ดังเดิมด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำเองภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
     ๒๒.  ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
มหำวิทยำลัยเข้ำตรวจสอบทรัพย์สิน หรือส ำรวจกำรเช่ำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมสัญญำของผู้เสนอรำคำ  
โดยมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ผู้เสนอรำคำทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ (สำม) วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน 
หำกปล่อยให้ระยะเวลำล่วงเลยไป หลักฐำนต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยประสงค์จะตรวจพบจำกกำรผิดสัญญำตำมแบบ
สัญญำ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อำจถูกเคลื่อนย้ำยไปเสีย มหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำตรวจสอบสถำนที่เช่ำได้ทันที  
ในเวลำเปิดด ำเนินกิจกำรของผู้เสนอรำคำ 
 
 
 
 
 
                /๒๓.  ถ้ำผู้เสนอ... 
 
 
 



-๔- 
 

     ๒๓.  ถ้ำผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกผิดสัญญำเช่ำข้อหน่ึงข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ  
ข้อบังคับประกำศหรือค ำสั่งของมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยได้เตือนให้ปฏิบัติตำมสัญญำแล้วและผู้เสนอรำคำ 
ไม่แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับจำกได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย  
หรือมหำวิทยำลัยได้แจ้งโดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้เช่ำตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญำเช่ำเว้นแต่ผู้เสนอรำคำ 
ปฏิบัติผิดสัญญำข้อ ๘ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มหำวิทยำลัยบอกเลิกได้ทันที 
      ๒๔. เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องส่งมอบสถำนที่เช่ำคืน 
ให้แก่มหำวิทยำลัยในสภำพที่เรียบร้อยปรำศจำกควำมช ำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเน่ืองมำจำก  
กำรไม่ได้ใช้งำนตำมปกติ และถ้ำเกิดควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
จะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพดีก่อนกำรส่งมอบด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำเองทั้งสิ้น หรือมิฉะน้ัน  
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักจำกหลักประกัน หรือเรียกร้องเอำจำกผู้เสนอรำคำ 
ที่ได้รับกำรคัดเลือก แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นค่ำซ่อมแซมแก้ไขดังกล่ำว โดยทั้งน้ี ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก 
และบริวำรจะต้องออกจำกสถำนที่เช่ำ ขนย้ำยทรัพย์สินของผู้เสนอรำคำ หรือของผู้อื่นที่อยู่ในควำมครอบครอง 
ของผู้เสนอรำคำไปจำกสถำนที่เช่ำและส่งมอบสถำนที่เช่ำให้แก่ มหำวิทยำลัยใหแ้ล้วเสร็จภำยใน ๗ วันนับแต่วันที
สัญญำเช่ำสิ้นสุด 
     ๒๕.  มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้ผู้เสนอรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทบุหร่ี สุรำ ของมึนเมำ และเคร่ืองด่ืมที่มี
สำรประเภทแอลกอฮอล์ 
 
หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


