
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครใหเชาพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจําหนายสินคาและบริการ

ภายในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
__________________________________________________________

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา 
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดําเนินแทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แหงและ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2560 - 2562 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความ
ประสงคเปดใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบการจําหนายสินคาและบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใน
วันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
การศึกษา 2560 - 2562 อาศัยอํานาจความตามในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 เพื่อพิจารณาคัดเลือก

ประกอบดวย ลักษณะของสินคา ราคา  อัตราคาเชา

3. มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูที่มีความประสงคจะเขามาเสนอราคาในการจําหนายสินคาและบริการใน

งานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหวางวันที่ 1

- 13 กันยายน 2565  เปนเวลา 13 วัน จํานวน 3 รายการ ดังนี้

    3.1 ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม และสินคาเบ็ดเตล็ด (นํ้าเปลาจะตองจําหนายนํ้าดื่มตราเฟอง

ฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเทานั้น และงดเวนจําหนายเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลล กัญชา และใบ

กระทอม) กําหนดใหเชาพื้นที่จํานวน 105 ล็อค ดังตอไปนี้

3.1.1  บริเวณดานหนาอาคาร เอ 5  จํานวน 18 ล็อค  ขนาดพื้นที่ 4*4 เมตร

3.1.2  บริเวณลานจอดรถดานหนาศูนยเด็กเล็ก จํานวน 20 ล็อค ขนาดพื้นที่ 4*4 เมตร

3.1.3   บริเวณลานจอดรถดานหนาโรงเรียนสาธิต (ติดโรงสูบนํ้า) จํานวน 27 ล็อค ขนาด

พื้นที่ 4*4 เมตร

3.1.4  บริเวณดานหนาโรงเรียนสาธิต  (ลานเสาธง) จํานวน 40 ล็อค ขนาดพื้นที ่3*3 เมตร

เสนออัตราคาเชาพื้นที่ ไมตํ่ากวา 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และผูทีไ่ด

รับการคัดเลือกจะตองจายคาไฟฟาและคาขยะ ในอัตราเหมาจายตลอดงาน จํานวน 100,000 บาท (หนึ่ง

แสนบาทถวน) โดยชําระเต็มจํานวนในวันที่ทําสัญญาการใหเชาพื้นที่

     3.2 ประเภทดอกไม และของที่ระลึก จํานวน  43 ล็อค  ดังตอไปนี้

3.2.1 บริเวณดานขางโรงยิม (เกา) ประตู 3 (สนามเปตอง) จํานวน 12 ล็อค   ขนาดพื้นที่

4*4 เมตร

3.2.2 บริเวณดานขางโรงยิม (เกา) ประตู 3 (บนฟุตบาท) จํานวน 3 ล็อค ขนาดพื้นที่ 4*4

เมตร

3.2.3  บรเิวณลานจอดรถดานหนาอาคารโลจสิตกิส  จํานวน 8 ลอ็ค  ขนาดพืน้ที ่6*4 เมตร

3.2.4 บริเวณลานจอดรถดานหนาศูนยคอมพิวเตอร (ตรงขามโลจิสติกส) จํานวน 12 ล็อค 

ขนาดพื้นที ่ 4*4 เมตร



3.2.5 บริเวณหนาอาคาร A2  ตรงขามอาคารศูนยภาษา จํานวน 2 ล็อค  ขนาดพื้นที ่ 4*4

เมตร

3.2.6 บริเวณจอดรถดานหนาศูนยสาธิตปฐมวัย  (ตรงขามอเมซอล) จํานวน 4  ลอ็ค  ขนาด

พืน้ที ่4*4 เมตร

3.2.7  บริเวณทางเขาประต ู4  จํานวน 2 ล็อค ขนาดพื้นที่ 4*4 เมตร

เสนออัตราคาเชาพืน้ที่ ไมตํ่ากวา 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) และผูทีไ่ด

รบัการคัดเลอืกจะตองจายคาไฟฟาและคาขยะ ในอัตราเหมาจายตลอดงาน จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่น

บาทถวน) โดยชําระเต็มจํานวนในวันที่ทําสัญญาการใหเชาพื้นที่

3.3  ประเภทบรกิารถายภาพที่ระลึก บริเวณดานหนาอาคารสํานักคอมพิวเตอร เสนออัตราคาเชา

พืน้ที่ ไมตํ่ากวา 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถวน) และผูทีไ่ดรับการคัดเลือกจะตองจายคาไฟฟาและคาขยะ

ในอัตราเหมาจายตลอดงาน จํานวน 5,000 บาท (หาพนับาทถวน) โดยชําระเตม็จํานวนในวันที่ทําสญัญาการ

ใหเชาพืน้ที่

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครเขารวมประมูล

4.1 กําหนดดสูถานที่และฟงคําชีแ้จงรายละเอยีดในวนัพธุที ่24 สงิหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

ณ งานรายไดและทรพัยสนิ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ  ชั้น 1

5. หลกัเกณฑในการพิจารณาคัด เลือก

5.1 มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาคัดเลือกคุณสมบตัิขัน้ตน ตามขอ 1 และขอ 2

5.2 มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาคัดเลือกจากผูเสนอราคาสูงสดุตอมหาวิทยาลัยฯ ในแตละประเภท

รายการ

    5.3 ผลการพจิารณาของมหาวทิยาลัยใหถือเปนที่สดุ ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได

6. การประกาศผล

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม จะประกาศผลการพจิารณาคัดเลอืกผูประกอบการจําหนายสินคา

และบริการในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวทิยาลยัสวนดุสติ

ประจําปการศึกษา 2560 - 2562   ระหวางวนัที ่ 1 - 13 กนัยายน 2565   ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25

สงิหาคม 2565  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็ปไซต มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

7. การทําสัญญาการใชพื้นที่

7.1 ผูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศใหเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกการเชาพื้นที่เพื่อ

ประกอบการจําหนายสินคาและบริการ  มีหนาที่บริหารจัดการพื้นที่จําหนายสินคาและบริการเนื่องในพิธ ี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 
2560 - 2562 ระหวางวันที่ 1 - 13 กันยายน 2565  เปนเวลา 13 วัน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

     7.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ 7.1 จะตองเขาทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงการเชาพื้นท

ี�

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 
2565  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

7.2.1 ในวันทําสญัญาผูที่ไดรับการคัดเลอืกจะตองดําเนินการชําระคาเชาพืน้ที่ คาไฟฟาและ

คาขยะเหมาจาย เพื่อนําสงมหาวิทยาลัยฯ กอนเปดบริการจําหนายสนิคาและบริการ

          7.2.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองจัดเตรียมโตะและอุปกรณในการจัดวางสนิคาจําหนายเอง

และจัดการเรื่องขยะความสะอาดของสถานที่ใหมีความสะอาดเรียบรอยเปนประจําทุกวันตลอดระยะเวลาการ

เชาพืน้ที่

                 ๔.๒  กาํหนดการยื�นซองเสนอราคา ในวนัพฤหัสบดทีี� ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ 
งานรายไดแ้ละทรพัย์สิน อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ชั �น ๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                ๔.๓  กาํหนดเปิดซองเสนอราคาในวนัพฤหัสบดทีี� ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม
ราชาวด ีชั �น ๕  อาคารบรรณราชนครนิทร ์ผู้ยื�นซองเสนอราคา/ผู้แทนตอ้งมาให้รายละเอียดตอ่คณะกรรมการมีข้อ
สงสัยซักถาม หากไม่มาในวนัดงักล่าวถือวา่ท่านสละสิทธิ�



ภายในมหาวิทยาลยั ผูผานการคัดเลือกจะตองดําเนินการเอง

     9.2  ผูทีไ่ดรับการคัดเลอืกจะตองปฏบิตัิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุอยางเครงครัด 

โดยตองทําการตรวจหาเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 กอนเขาพืน้ที่จําหนายสินคาภายใน 48 ชัว่โมง และนําใบรับ

รองผลการตรวจยืนยนัใหคณะกรรมการฯ ทราบ  ในวันพุธที่ 31 สงิหาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.

 ณ งานรายไดและทรพัยสนิ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ชัน้ 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  ผูประกอบการจะตองสวมหนากากอนามยัพรอมทั้งจัดเตรียมเจล/สเปรยแอลกอฮอลสําหรับทําความ

สะอาดมือผูใชบริการ  และทําความสะอาดฆาเชื้อสถานที่จําหนายของตนใหสะอาดปลอดภยัอยูเสมอ

     9.3  ผูที่ไดรับการคดัเลอืกจะตองจัดการจัดเก็บขยะ ทําความสะอาดของพื้นที่ใหเรียบรอยกอนสง

มอบพืน้ที่คืน ซึ่งจะตองสงมอบคืนพื้นที่ภายในวันที่ 14 กนัยายน 2565

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

 ประกาศ ณ  วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(อาจารย ดร. วิรัตน ปนแกว)

รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม
23  ส.ค.  65 เวลา  12:11:06  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAA4A-DYAMg-A1AEY-AQwAy

9. อื่น ๆ

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

จําหนายสินคาและบริการมาติดตั้งและการติดตั้งกระแสไฟฟาที่จะนํามาใชภายในการจําหนายสินคาและบริการ

7.2.3 มหาวิทยาลัยจะอนุญาตผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดตกแตง

รานกอนวันจําหนายสินคา คือวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

8. ขอสงวนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา  กรณีที่กําหนดการและ/หรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมิอาจเรียกรอง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาวจากมหาวิทยาลัยได




