
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครใหเชาพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจําหนายสินคาและบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
__________________________________________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงคเปดใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบการจําหนายสินคาและ

บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันงานฝกซอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการ

ศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาศัยอํานาจความตามในมาตรา 31 (2) แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

1.1 เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพดังกลาว

2. เอกสารหลักฐานการยื่นเสนอราคา

2.1 สําเนาการจดทะเบียนบริษัท/หางราน (ถามี)

    2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

  2.3 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดการเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาคัด

เลือก ประกอบดวย ลักษณะของสินคา ราคา  อัตราคาเชา หรือผลประโยชนตอบแทนอื่น (ถามี) 

3. มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีมีความประสงคจะเขามาเสนอราคาในการจําหนายสินคาและบริการใน

วันงานฝกซอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565 จํานวน 2 รายการ ดังน้ี

3.1  มหาวิทยาลัยกําหนดใหจําหนายดอกไม ของที่ระลึก กําหนดใหเชาพื้นที่

จํานวน  43 ล็อค ดังตอไปนี้

3.1.1 บริเวณดานขางโรงยิม (เกา) ประต ู3 (สนามเปตอง) จํานวน 12 ล็อค ขนาด

พ้ืนที่ 4*4 เมตร

3.1.2 บริเวณดานขางโรงยิม (เกา) ประต ู3 (บนฟุตบาท) จํานวน 3 ล็อค ขนาด

พ้ืนที่ 4*4 เมตร

3.1.3 บริเวณลานจอดรถดานหนาอาคารโลจิสติกส  จํานวน 8 ล็อค  ขนาดพื้นที ่6*4 เมตร

3.1.4 บริเวณลานจอดรถดานหนาศูนยคอมพิวเตอร (ตรงขามโลจิสติกส)

จํานวน 12 ล็อค  ขนาดพ้ืนที่  4*4 เมตร

          3.1.5 บริเวณหนาอาคาร A2  ตรงขามอาคารศูนยภาษา จํานวน 2 ล็อค  ขนาด

พ้ืนที ่4*4 เมตร

3.1.6 บริเวณจอดรถดานหนาศูนยสาธิตปฐมวัย  (ตรงขามอเมซอล) จํานวน 4  ล็อค  ขนาด

พ้ืนที ่4*4 เมตร
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3.1.7  บริเวณทางเขาประตู 4  จํานวน 2 ล็อค ขนาดพื้นที ่4*4 เมตร เสนออัตราคาเชาพื้นที่

ไมตํ่ากวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  และผูทีไ่ดรับการคัดเลือกจะตองจายคาไฟฟาและคาขยะ ใน

อัตราเหมาจายตลอดงาน จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยชําระเต็มจํานวนในวันที่ทําสัญญาการ

ใหเชาพื้นที่

3.2  มหาวิทยาลัยกําหนดใหจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด อาหารวางและเครื่องดื่ม (ยกเวนขาวและ

กวยเตี๋ยว)  บริเวณดานหนาอาคารเรียนเอ 5  จํานวน 18 ล็อคขนาดพื้นที ่ 4*4 เมตร เสนออัตราคาเชาพื้นที่

ไมตํ่ากวา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองจายคาไฟฟาและคาขยะ ในอัตรา

เหมาจายตลอดงาน จํานวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) โดยชําระเต็มจํานวนในวันที่ทําสัญญาการใหเชา

พื้นที่

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครเขารวมประมูล

4.1 กําหนดดูสถานที่และฟงคําชี้แจงรายละเอียดในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

หองงานรายไดและทรัพยสิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ชั้น 1

5. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก

5.1 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติขั้นตน ตามขอ 1 และขอ 2

5.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกจากผูเสนอราคาสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ ในแตละประเภท

รายการ

 5.3 ผลการพจิารณาของมหาวิทยาลัยใหถอืเปนที่สดุ ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ มิได

6. การประกาศผล

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม จะประกาศผลการพจิารณาคัดเลอืกผูประกอบการจําหนายดอกไม

ของที่ระลึก และสินคาเบ็ดเตลด็ ในวันงานฝกซอมงานพธิีพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปการศึกษา   

2560 - 2562 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  ในวันพฤหสับดทีี่ 25 สงิหาคม 2565  โดยจะประกาศผลการ

คัดเลอืกทางเว็ปไซต มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม

7. การทําสัญญาการใชพืน้ที่

7.1 ผูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศใหเปนผูผานการคัดเลือกการใชพืน้ที่เพือ่ประกอบ

การจําหนายสินคาและบรกิาร  มหีนาที่บริหารจัดการพืน้ที่จําหนายสินคาและบริการเนื่องในวนังานฝกซอมงาน

พธิีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจําปการศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ในวนั

อาทิตยที่ 28 สงิหาคม 2565 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

    7.2  ผูที่ไดรับการคัดเลอืกตามขอ 6 จะตองเขาทําสัญญาหรอืบนัทึกขอตกลงการเชาพืน้ที่

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ตามแบบของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ภายในวนัศุกรที่ 26 สิงหาคม

2565  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

 7.2.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองดําเนนิการชําระคาเชาพืน้ที่ คาไฟฟาและคาขยะเหมาจาย

เพือ่นําสงมหาวิทยาลยัฯ กอนเปดบรกิารจําหนายสินคาและบริการ

 7.2.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองจัดเตรียมโตะและอุปกรณในการจัดวางสนิคาจําหนายเอง

และจัดการเรือ่งขยะความสะอาดของสถานที่ใหมีความสะอาดเรียบรอยเปนประจําทุกวันตลอดระยะเวลาการ

เชาพืน้ที่

              4.2  กําหนดการยื�นซองเสนอราคา ในวนัพฤหัสบดทีี� 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ 
งานรายไดแ้ละทรพัย์สิน อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ชั �น 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 4.3  กาํหนดเปิดซองเสนอราคาในวนัพฤหัสบดทีี� 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม
ราชาวด ี ชั �น 5  อาคารบรรณราชนครนิทร ์ผู้ยื�นซองเสนอราคา/ผู้แทนตอ้งมาให้รายละเอียดตอ่คณะ
กรรมการมีข้อสงสัยซักถาม หากไม่มาในวนัดงักล่าวถือวา่ท่านสละสิทธิ�
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 7.2.3 มหาวิทยาลัยจะอนุญาตผูจําหนายสินคาเขาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดตกแตงราน

กอนวันจําหนายสินคาหนึ่งวัน คือวันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

8.  ขอสงวนสิทธิ์

     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา  กรณีที่กําหนดการและ/หรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมิอาจเรียกรอง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาวจากมหาวิทยาลัยได

9.  อื่น ๆ

     9.1  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกนําเต็นท (สีขาว ขนาด 4*8 เมตร และ 3*3 เมตร) สําหรับใหบริการ

จําหนายสินคาและบริการมาติดตั้ง และการติดต้ังกระแสไฟฟาที่จะนํามาใชภายในการจําหนายสินคาและ

บริการภายในมหาวิทยาลัย ผูผานการคัดเลือกจะตองดําเนินการเอง

     9.2 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 โดยตองทําการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอนเขาพื้นที่จําหนายสินคาภายใน 48 ช่ัวโมง และนําใบ

รับรองผลการตรวจยืนยันใหคณะกรรมการฯ ทราบ วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. หอง

งานรายไดและทรัพยสิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  ผูประกอบการจะตองสวมหนากากอนามัยพรอมทั้งจัดเตรียมเจล/สเปรยแอลกอฮอลสําหรับทําความ

สะอาดมือผูใชบริการ  และทําความสะอาดฆาเช้ือสถานที่จําหนายของตนใหสะอาดปลอดภัยอยูเสมอ

     9.3  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองจัดการจัดเก็บขยะ ทําความสะอาดของพื้นที่ใหเรียบรอยกอนสง

มอบพื้นท่ีคืน ซึ่งจะตองสงมอบคืนพื้นที่ภายในวันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2565

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
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