
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง  การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 
   

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ประสงค์จะให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการ             
ร้านถ่ายเอกสารในบริเวณส านักวิทยบริการสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ใดสนใจเข้าเสนอราคาขอรับรายละเอียดและแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่ ส านักงานศูนย์พัฒนาธุรกิจ
ประสิทธิประโยชน์  อาคารเรียนรวมตึก ๘  ชั้น ระหว่างวันที่  ๔    -   ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ระหว่างเวลา    ๘.๓๐   - ๑๖.๐๐   น. 
ณ ส านักงานศูนย์พัฒนาธุรกิจปละสิทธิประโยชน์ และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๑                 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   และเปิดซองเสนอราคา       
ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑   เวลา  ๑๐.๓๐ น.   ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 

 

      ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ )  

                รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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เอกสารหมายเลข  ๑ 
การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า     “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะให้
เช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร เพื่อให้บริการลูกค้า ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารเสนอราคา 
๑.๑ รายละเอียดการเสนอราคา 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศประมูล
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๓ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น     ๒   ส่วน  คือ 
๓.๑ ส่วนที ่๑   ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑)   กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา 
(ก) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 

 

   (๒)   ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
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(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

     นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล    หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจ
ควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)      ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

        (๔)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม     (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓.๒   ส่วนที ่๒ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    (๑)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 

๔.   การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลนี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ    ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒   ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท   โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ
ภาษีอากรอ่ืน  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว  

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดด าเนินการ       
๔.๔ ก่อนยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดการเสนอราคาให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ  

เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลนี้ 
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง    “ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองการเสนอราคาเช่าพื้นท่ี” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการ
ร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา  ในวันและเวลา
ดังกล่าว และจะไม่รับซองเสนอราคาทางไปรษณีย์”ยื่นซอง ภายในวันท่ี ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐   น. 

และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๐.๓๐ น.    ณ  ห้องเอื้องผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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             เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
๕ หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการประมูลคร้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาของแต่ละบุคคล 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

 

๕.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลหรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
ประมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 

(๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 

(๔)ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว ้

 

๕.๔ ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง การเสนอราคา      
เช่าสถานที่มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาให้เช่าสถานที่กับรายใดก็ได้ ไม่จ าเป็นจะต้อง
พิจารณาจากผู้เสนอราคาค่าเช่าสูงเสมอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้   
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๗.  การท าสัญญา 
 ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าสัญญาเช่า พื้นที่กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๕ วัน นับต้ังแต่วันที่
ประกาศพร้อมทั้งน าหลักประกันสัญญามามอบให้แก่ผู้เช่าในวันท าสัญญาและ จะต้องวางหลักประกัน
สัญญา เป็นจ านวน ๕ % ของรายเดือนค่าเช่ารายปี โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑)   เงินสด 
(๒)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
(๓)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
               ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑                                                                                                                                                                 
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รายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอราคาในการเช่าพ้ืนที่ร้านถ่ายเอกสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
๑.  ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเอกสารมาด้วยตนเอง และถ่ายเอกาสาร              

ณ สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
 ๒.ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าไฟฟ้าตามที่มิเตอร์มหาวิทยาลัยติดต้ังให้  ทุกวันที่ ๕ ของเดือน          

ณ งานการเงิน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
๓. ผู้ประกอบจะต้องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ประกอบการให้สะอาดเรียบร้อย  

๔. ผู้ประกอบการจะต้องดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
๕. กรณีการบอกเลิกสัญญากระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการกระท าการกรณีใดกรณีหนึ่ง   

๕.๑  ไม่มาให้บริการติดต่อกันเกิน ๗ วัน โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร 

๕.๒ ไม่จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ,  ค่าไฟฟ้า  ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 

 

                                                                       ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


