ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
เพื่อจาหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
--------------------------------ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุ คคลภายนอก
หรือนิติบุคคลเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ในการ
จาหน่า ยอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ที่ป รุง สาเร็ จรูป ทั้ งนี้เ พื่ อ อานวยความสะดวกให้แ ก่ คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผูส้ นใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่
งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจต้องปฎิ บัติตามเงื่อนไข
แนบท้ายประกาศดังนี้
1. วัน เวลา และสถานที่ขอรับเอกสารรายละเอียด
ผู้ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ข้ อ เสนอให้ ติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารรายละเอี ย ดได้ ที่ ง านการเงิ น
การคลั ง และพั ส ดุ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปจนถึ ง วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2559 ในเวลาทาการ ให้ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22
กรกฎาคม 2559 และคณะนิตศิ าสตร์จะได้ชีแ้ จงรายละเอียดและดูสถานที่เวลา 13.00 น.
2. ก าหนดการยื่ น ข้ อ เสนอ ให้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ง านการเงิ น การคลั ง และพั ส ดุ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.
โดยเอกสารหลักฐานที่ผเู้ สนอโครงการจะต้องนาไปยื่นในวันยื่นข้อเสนอโครงการมีดังนี้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
2.2 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
2.3 เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
- แนวคิดในการบริหารจัดการร้าน การจัดการพลังงานไฟฟ้าและขยะ
- รายการอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าที่จัดจาหน่ายพร้อมราคา
- การจัดการความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
- แนวทางความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์

-23. การคัดเลือก คณะกรรมการจะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และนาเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1
อาคารเรียนและบริหารคณะนิตศิ าสตร์ (นาเสนอไม่เกิน 15 นาที)
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ บอร์ด ประชาสั มพั นธ์ชั้น 2 หน้าห้องสานัก งานคณบดี อาคารเรีย นและบริหารคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ www.law.cmu.ac.th
5. ระยะเวลาการให้เช่า คณะนิติศาสตร์กาหนดให้เช่าพื้นที่จาหน่ายอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกาหนดเวลาให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ พิจารณาข้อเสนอ
รายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกผู้ เสนอโครงการฯ ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ข องคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ ป็ น ส าคั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการฯ เป็นที่ส้ินสุด ผูย้ ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ผูส้ นใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ในเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 942913
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์)
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์

รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่
เพื่อประกอบและจาหน่ายอาหารว่างและหรือเครื่องดื่ม
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------------1. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1.1 เป็ น ผู้ มี อ าชี พ จ าหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ป ระสบการณ์ ใ นการประกอบอาหาร
เครื่องดื่มที่จาหน่ายไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงประกอบอาชีพในวันยื่นข้อเสนอ
1.2 หากได้รับการคัดเลือก พนักงานผู้ปฎิบัติงานต้องไม่เป็นผู้มปี ระวัติเป็นโรคติดต่อ
1.3 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
1.5 ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกให้เช่าครั้งนี้
2. กาหนดรายการอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้.2.1 ประเภทอาหาร
- อาหารว่าง (Snack)
- อาหารสาเร็จรูป (Ready Meal)
- อาหารมื้อเบา (Light Meal)
2.2 ประเภทเครื่องดื่ม
- กาแฟสดร้ อน/เย็ น ชาร้ อน/เย็ น เครื่องดื่มสมุนไพร น้ าดื่ม น้าอัดลม ฯลฯ ให้ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอ ยื่นราคาค่าเช่า ประเภท / ชนิด / ปริมาณของอาหารเครื่องดื่มมาพร้อมกับ
เอกสาร ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบการพิจารณาในวันสัมภาษณ์
3. ค่าสาธาณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า (ส่วนของร้าน) ให้เป็นไปตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคฉบับปัจจุบัน
3.2 ค่าไฟฟ้า (ส่วนกลาง) คิดราคา 15% ของค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในห้องเอนกประสงค์
3.3 ค่าน้าประปา อัตราเหมาจ่ายเดือนละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3.4 ค่าจัดเก็บขยะเดือนละ 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

-24. ค่าประกันสัญญาเช่า
ผูท้ ี่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะต้องมาทาสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 เงินประกันสัญญาเช่า
จานวน 3 เท่าของอัตราค่าเช่ารายเดือน
4.2 เงินประกันค่าไฟฟ้า
จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4.3 เงินประกันค่าน้าประปา จานวน 3 เท่าของอัตราค่าน้าประปารายเดือน
4.4 เงินประกันค่าจัดเก็บขยะ จานวน 3 เท่าของอัตราค่าจัดเก็บขยะรายเดือน
5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
5.1 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเช่าเป็นนิติบุคคล (บริษัท, ห้าง) ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเช่าเป็นบุคคลธรรมดา (ร้าน) ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.3 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเช่ามอบอานาจให้บุคคลอื่น ยื่นข้อเสนอให้ทาหนังสือมอบอานาจโดย
ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
5.4 สาเนาหนังสือสัญญาเช่าจากหน่วยงานที่ประกอบการเดิม (ถ้ามี)
5.5 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 2.3 ของประกาศ
5.6 หลักฐานที่แสดงคุณภาพการบริการ เช่น รูปภาพ เป็นต้น (ถ้ามี)
5.7 หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงประกอบอาชีพในวันที่ยื่น
6. รายละเอียดอื่น ๆ
6.1 กาหนดให้มีรา้ นกาแฟและอาหารว่าง จานวน 1 ราย โดยเสนอแนวคิดในการบริหาร
จัดการร้าน การจัดการพลังงานไฟฟ้าและขยะ การจัดทารายการอาหารและเครื่องดื่ม
หรือสินค้าที่จัดจาหน่ายพร้อมราคา การจัดการความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
และแนวทางความร่วมมือกับ คณะนิติศาสตร์
6.2 ราคาอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภทให้ผเู้ ช่าติดป้ายประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
โดยชัดเจน
6.3 คณะนิติศาสตร์ จะเน้นเรื่องความสะอาด บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในร้าน
รวมทั้งภาชนะทุกประเภทที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับจาหน่ายให้สะอาด
เรียบร้อย พร้อมให้บริการเสมอ และจัดเก็บขยะใส่ถุงดา ปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปทิง้ ในที่
ทิง้ ขยะของคณะนิติศาสตร์ทุกวัน

-36.4 วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการจัดทาร้านค้า ผูเ้ ช่าเป็นผู้จัดหามาเองทั้งสิน้
6.5 ห้ามมิให้จาหน่ายบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ
6.6 ผู้เช่าต้องจัดทาประกัน วินาศภัย โดยมีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์
6.7 ผูเ้ ช่าต้องทาสัญญาเช่า ตามตัวอย่างเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและ
จาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนบมาพร้อมนี้
6.8 คณะนิติศาสตร์ กาหนดให้ผู้เช่าสถานที่ต้องดูแลรับผิดชอบโต๊ะอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ
โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบบริหารจัดการดูแลบริเวณรอบ ๆ รวมทั้งโต๊ะและเก้าอีใ้ ห้สะอาด
เรียบร้อยพร้อมรองรับบริการตลอดเวลา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

