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รายละเอยีดข้อก าหนด 
การประมูลพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ห้องจัดเลีย้งนนทรี  1,  2,  3 

 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
หอ้งจดัเล้ียงนนทรี 1, 2,  3  เป็นหอ้งจดัเล้ียงท่ีนิสิตเก่า  นิสิตปัจจุบนั  อาจารย ์ และบุคลากร 

ของ มก. มาใชบ้ริการ  ดงันั้น  ส.มก. จึงตอ้งจดัหาบริษทัฯท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีมาใชพ้ื้นท่ีหอ้งจดัเล้ียง
และสามารถบริการเป็นท่ีประทบัใจลูกคา้ 
 
2.  วตัถุประสงค์ 

การเปิดประมูลหอ้งจดัเล้ียงนนทรี  1,  2,  3 เพื่อให ้ส.มก. ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด 
ในการใชพ้ื้นท่ีหอ้งจดัเล้ียง  และไดบ้ริษทัฯ  ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีสร้างความประทบัใจใหผู้ใ้ชบ้ริการ
โดยเฉพาะนิสิตเก่า  นิสิตปัจจุบนัอาจารย ์ และบุคลากรของ  มก. 
 
3.  ขอบเขตการด าเนินการ 

ส.มก. จะใหผู้เ้สนอราคา ใชพ้ื้นท่ีหอ้งจดัเล้ียงนนทรี  1,  2,  3  รวมถึงบริเวณดา้นหลงัเวที   
หอ้งเตรียมเคร่ืองด่ืมหอ้งครัวและบริเวณลานจอดรถบางส่วนของสมาคม  

3.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งบริจาคค่าบ ารุง  ส.มก.เป็นรายเดือนในราคาท่ีประมูล 
ตลอดระยะเวลา5ปีและไม่มีหน้ีคา้งเกินวงเงินค ้าประกนั 

3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งวางเงินประกนัความเสียหายใหก้บั  ส.มก. จ านวน 1 เท่าของค่าใชพ้ื้นท่ีต่อเดือน 
3.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งใหบ้ริการอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และบริการซ่ึงเก่ียวขอ้งเท่านั้น รวมถึง  

การรับรองลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอใชส้ถานท่ีดว้ยโดยขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลใดน าอาหาร  เคร่ืองด่ืมมาเอง
ไม่วา่กรณีใดๆ  ทั้งส้ิน ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอล์  และอาหารและเคร่ืองด่ืมในกิจกรรมของสมาคม 

3.4 ส.มก.สงวนสิทธิท่ีจะเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีหอ้งนนทรี  1,  2,  3  ไดเ้ดือนละไม่เกิน  3 คร้ัง  
เพื่อกิจกรรมของ  ส.มก. โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชพ้ื้นท่ีแต่จะจ่ายค่าไฟฟ้าตามอตัราท่ีตกลงในสัญญาจา้ง 

3.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งช าระค่ากระแสไฟฟ้าตามจ านวนหน่วยในอตัราหน่วยละ  7  บาท  
(เจด็บาทถว้น) 

3.6 ผูเ้สนอราคา จะตอ้งใหส้มาชิกของ  ส.มก. อาจารย ์ และบุคลากรของ  มก. ไดรั้บส่วนลด  
10 % เฉพาะค่าสถานท่ี 

3.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปรับปรุงอาคารสถานท่ี  หอ้งนนทรี  1 , 2, 3  ภายใน  6  เดือน 
นบัจากวนัท่ีเร่ิมเขา้ด าเนินการ  โดยปรับปรุงพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ตามในรายละเอียดและแบบรูป  “งานปรับปรุง  
หอ้งจดัเล้ียงนนทรี  1,  2,  3” (รายละเอียดจ านวน  32  แผน่  แบบรูปจ านวน  6  แผน่  และรายละเอียดเพิ่มเติม
อีก  1  แผน่) 
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3.8 ผูเ้สนอราคา จะตอ้งจดัหาเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวก  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ  เช่น  กระดาษช าระ กระดาษเช็ดมือ  และน ้ายาลา้งมือเป็นตน้ 

3.9 ผูเ้สนอราคา เป็นผูรั้บผดิชอบในความเสียหายใดๆ อนัเกิดข้ึนกบัตวัอาคารหรือทรัพยสิ์น  
ซ่ึงเป็นความผดิของผูเ้สนอราคาหรือบริวาร 

3.10  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งช าระค่าภาษีอากร ภาษีอ่ืนใด  หรือค่าใชจ่้ายใดๆ  ท่ีจะตอ้งช าระ  
แก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือองคก์ารอ่ืนใดตามกฎหมาย  อนัเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการของ  
ผูเ้สนอราคา 

3.11 ผูเ้สนอราคาจะเป็นผูรั้บผดิชอบซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  ทรัพยสิ์น  ครุภณัฑร์วมทั้ง  
บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งนนทรี 1,  2,  3 ใหอ้ยูใ่นสภาพดี  สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลาหากผูเ้สนอราคา
จะกระท าการใดๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์น  และอาคารนอกเหนือจากเคร่ืองปรับอากาศดงักล่าว   จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก  ส.มก. ทุกคร้ัง 

3.12   หา้มพนกังานของผูเ้สนอราคาพกัอาศยั  หรือพกัคา้งแรมท่ี   ส.มก. 
3.13   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไม่ดดัแปลง  หรือ  ต่อเติมสถานท่ี  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก   ส.มก. 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร   
3.14   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไม่น าสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด  

หรือโอนสิทธิเรียกร้องไปใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชน์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก   ส.มก.ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.15   ผูเ้สนอราคาตอ้งดูแลรักษาสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตและดูแลทรัพยสิ์นของตนเอง  

ใหส้ะอาดเรียบร้อย  ไม่ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นอนัตรายหรือไม่ปลอดภยัต่อสถานท่ีดงักล่าว   ไม่น าวตัถุตอ้งหา้ม  
หรือวตัถุระเบิดมาเก็บรักษาไว ้ ไม่ใชส้ถานท่ีอนัเป็นการน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อศีลธรรมหรือเป็นการตอ้งหา้ม  
ต่อกฎหมาย 

3.16   ส.มก.มีอ านาจและมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปส ารวจตรวจสอบสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต  
3.17   ผูเ้สนอราคาเป็นผูรั้บผดิชอบในการการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นท่ีรับอนุญาต  

หากมีการช ารุดหรือเสียหาย 
3.18   ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใด  ส.มก.มีสิทธิท่ีจะบอก 

เลิกขอ้ตกลงไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้    
3.19   หากผูเ้สนอราคาไม่ประสงคจ์ะใชพ้ื้นท่ีต่อไป จะตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบล่วงหนา้  

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่3เดือนก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ตกลง  และส่งมอบสถานท่ีคืน 
พร้อมทรัพยสิ์นตามขอ้ตกลงใหก้บัสมาคม และยนิยอมใหส้มาคม เขา้ครอบครองพื้นท่ีตามขอ้ตกลงน้ีไดท้นัที  

3.20   ผูเ้สนอราคาควรช่วยสนบัสนุนกิจกรรมตลาดนดั  ส.มก. เช่น ช่วยจดัหางานจดัเล้ียง 
ตรงกบัวนัตลาดนดัหรือสนบัสนุนสินคา้จากตลาดนดั  ส.มก.ตามความเหมาะสมฯลฯ 

3.21   ผูเ้สนอราคาตอ้งรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการ  
ตามแบบฟอร์มประเมินของ ส.มก. ทุก 6 เดือน 
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4.  ระยะเวลาในการใช้พืน้ทีห้่องจัดเลีย้ง 
ระยะเวลาการใชพ้ื้นท่ีหอ้งจดัเล้ียงนนทรี  1,  2,  3  คือ  5  ปี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2562 

ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2567 
 
5.  ความรับผดิชอบของผู้เสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาตอ้งการบริหารจดัการหอ้งจดัเล้ียงท่ีสามารถท าใหนิ้สิตเก่านิสิตปัจจุบนัอาจารย์  
และบุคลากรท่ีใชบ้ริการหอ้งจดัเล้ียงมีความประทบัใจในบริการ  สถานท่ี  โดยค านึงถึงช่ือเสียงของ ส.มก. 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
6.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

6.1  ตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียน 
ไม่ต ่ากวา่  1  ลา้นบาท 

6.2 ตอ้งไม่มีหน้ีสินคา้งช าระกบั ส.มก. 
6.3 ตอ้งไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ หรืออยูใ่นระหวา่งเลิกกิจการ 
6.4 ไม่เป็นผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการประมูลน้ี  
 

7.  เงื่อนไขการยืน่ข้อเสนอ 
ผูเ้สนอราคาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 7. โดยจดัท าขอ้เสนอดา้นราคาและขอ้มูล  

ต่อไปน้ีใหค้ณะกรรมการจดัการประมูลพิจารณา 
7.1  ประวติัโดยยอ่ของนิติบุคคลพร้อมตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมา 
7.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั 
7.3  เอกสารท่ียืน่เสนอราคาตอ้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7.4  แผนงานน าเสนอท่ีจะท าใหนิ้สิตเก่านิสิตปัจจุบนัอาจารย์  และบุคลากรท่ีใชบ้ริการ 

หอ้งจดัเล้ียงมีความประทบัใจในบริการในเวลา  4  ปีมายอ่ๆ ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ  A - 4  
 
8.  หลกัเกณฑ์การพจิารณา 

8.1  เสนอราคาตามวนัเวลาท่ีก าหนดกบัคณะกรรมการพิจารณาการประมูล  
8.2 พิจารณาผลตอบแทนดา้นราคาค่าใชพ้ื้นท่ีท่ีใหผ้ลประโยชน์กบั ส.มก.สูงสุด 

และระหวา่งการปรับปรุงอาคารสถานท่ีในระยะเวลา  6  เดือนดงักล่าวนั้น  ทางผูเ้สนอราคาตอ้งช าระ 
ค่าใชพ้ื้นท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุในใบเสนอราคา 

 
9.  การขอสงวนสิทธ์ิ 

ส.มก. สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการประมูลกรณีราคาท่ีผูเ้สนอราคาทุกรายต ่ากวา่ราคา 
ต ่ากวา่ราคากลางท่ีก าหนด 
 


