
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การจัดหาผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก ภายในงานซ้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2565 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดสรรพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก ส าหรับ
บัณฑิต ผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
หรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจเช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานซ้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมระยะเวลา ๓ วัน 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6 และข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
1.2 ต้องยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง 
1.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในการเช่าพื้นที่ขายของ 
1.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น มีบุคลากรที่

จะด าเนินงาน และมีความพร้อมในการเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. เงื่อนไขและข้อปฎิบัติ 

2.1 ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคา 80,000 บาท  
2.2 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจ าหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกเท่านั้น 
2.3 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องตั้งจุดจ าหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดเท่านั้น 
2.4 ในกรณีที่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปยื่นเสนอราคาเท่ากัน ทางคณะกรรมการฯ จะให้

ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเสนอราคาใหม่ 
2.5 คณะกรรมการการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และ

บุคคลทั่วไปที่ยื่นใบเสนอราคาสูงที่สุด 
2.6 ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุดซึ่งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปทุก

รายต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัยได ้
2.7 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ในการตั้งร้านเอง ประกอบด้วย เต็นท์ ระบบไฟฟ้า

ระบบน้ า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.8 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับร้านค้าจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก ภายในจังหวัด

ก าแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมดหรือตามท่ีตกลงกับมหาวิทยาลัย  



2.9 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องควบคุมไม่ให้ผู้ขายจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจ าหน่าย
ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

2.10 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องควบคุมดูแลให้ผู้เช่ารักษาความสะอาดในบริเวณที่เช่าโดยต้อง
ด าเนินการจัดเก็บเศษขยะไปทิ้งไว้ที่จุดให้บริการของทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อสิ้นสุดตามระยะเวลา
แล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สิ่งของของผู้เช่าทั้งหมด รวมถึงไม่ท าลายทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของมหาวิทยาลัย และคืนพ้ืนที่ให้สะอาดเรียบร้อยคงสภาพเดิมตามปกติ
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.11 มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกในวัน
พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://www.kpru.ac.th/ หรือ เพจ Facebook ส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.12 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ หรือรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกประการ 

 3. สถานที่จ าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1 ลานจอดรถ และพ้ืนที่จัดกิจกรรม อาคารเรียนรวม (ตึก 12) ขนาดพ้ืนที่ยาว 150 เมตร 

กว้าง 5 เมตร 
3.2 ลานจอดรถหลังอัฒจันทร์ของสนามฟุตบอล (ประตูหลัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ขนาดพ้ืนที่ยาว 60 เมตร กว้าง 5 เมตร 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับใบเสนอราคา 
  ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเช่าพ้ืนที่ปฎิบัติตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอราคา และตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเงื่อนไขการเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ https://www.kpru.ac.th/ หรือ เพจ Facebook ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.2 ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป สามารถยื่นใบเสนอราคาเช่าพ้ืนที่ พร้อมเอกสาร ภายในวัน
พุธที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ ถึง ๑๐.0๐ น. ณ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
(KPRU HOME) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

4.3 คณะกรรมการฯ เปิดซองใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ต่อหน้าผู้ยื่นใบ
เสนอราคา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ (KPRU HOME) ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. การท าสัญญาเช่า 

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกจัดท าสัญญาเพ่ือจ าหน่ายดอกไม้ และของที่
ระลึกภายในงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2565 
ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ถ้าเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะท าสัญญา มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลือกผู้เสนอราคาสูงสุดรองลงมา) พร้อมวางเงินประกันสัญญา
และค่าเสียหาย จ านวน 5,000 บาท (คืนเงินประกันให้ในวันที่ส่งมอบพื้นท่ีคืนให้กับมหาวิทยาลัย) 
              

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

23   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6MCiKX9vxQAHuI51Dr0 



ใบเสนอราคาเช่าพื้นที่จ าหน่ายดอกไม้ และของท่ีระลึก 
ภายในงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2565 

 
 
เรียน คณะกรรมการการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  

ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ................ 
อยู่บ้านเลขท่ี............................ถนน............................ต าบล...........................อ าเภอ..... ....................... 
จังหวัด.............................................................โทร...................................................... ........................... 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจราณา เงื่อนไขและข้อปฎิบัติการเช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก
ภายในมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 
 ๑. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้ เช่าพ้ืนที่ เพ่ือจ าหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอสิทธิประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
เป็นจ านวนเงิน.........................................บาท (.................................................................. ..................) 
 ๓. ข้าพเจ้าตกลงที่จะช าระเงิน ตามข้อ ๒ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตั้งแต่วันที่
ท าสัญญาเช่า หากพ้นก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรคัดเลือกผู้เหมาะสม
รายอื่น 
 ๔. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อปฎิบัติ หรือรับว่าจะปฎิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรทุกประการ 
 
 
 

เสนอ ณ วันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
       (......................................................) 

 




