เอกสาร 1

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่
เพื่อประกอบกิจการร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี
อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เลขที่ 54 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จัดทาโดย
คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
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รายละเอียดการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่
เพื่อประกอบกิจการร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เลขที่ 54 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศ.........................................
ลงวันที่ ...................................
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จ ะให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจ การร้านจ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มและเบเกอรี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ให้เช่าร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (แผนผัง เอกสาร 2)
2. ขนาดพื้นที่จัดสรรให้เช่า
2.1 ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร
2.1.1 พื้นที่จาหน่ายอาหารและเตรียมอาหาร ขนาด 60 ตารางเมตร
2.1.2 พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร ขนาด 120 ตารางเมตร
2.2 ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี
2.2.1 พื้นที่จาหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี ขนาด 24 ตารางเมตร
2.2.2 พืน้ ที่นั่งรับประทานเครื่องดื่มและเบเกอรี ขนาด 24 ตารางเมตร
3. ประเภทกิจการและข้อสงวนสิทธิ์
3.1 ประเภทกิจการ
3.1.1 ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร
3.1.2 ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี
3.2 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์
3.2.1 งดการจาหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มชูกาลัง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม
3.2.2 ห้ามจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี นอกเหนือจากการนาเสนอครั้งแรกหรือตาม
สัญญาเช่า
4. ระเบียบข้อปฏิบัติ สาหรับผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี
4.1 ผู้เช่าต้องรักษาความสะอาดพื้นที่เช่าและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอและเคร่งครัด
4.2 ผู้เช่าต้องดูแลสถานที่เช่าและบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3 ผู้เช่าห้ามราดหรือเทน้าลงพื้นที่เช่าหรือบริเวณโดยรอบ (ทาให้พื้นที่เฉอะแฉะ)
4.4 ผู้เช่า...

-34.4 ผู้เช่าต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี ที่วางจ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (ผู้ให้ เช่าจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มเป็นระยะๆ)
4.5 ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ประกอบกิจ การจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี ห้ามตอก/
เจาะฝาผนั งให้มี รอยเสีย หาย ห้า มท าการใดๆ ที่ม ายึ ด ตรึง ต่อ เติ ม หรื อดั ด แปลงอาคาร และ
เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในร้านค้าต้องเป็นประเภทยกเลื่อนไปมาได้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ ะเก็บไว้
ที่ร้านต้องหาตู้มาใส่ ล็อคกุญแจและจัดเก็บให้เรียบร้อย (ทั้งนี้หากผู้เช่ามีความประสงค์ที่จ ะทาการ
ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.5 ผู้เช่าต้องจัดทาบันทึกแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง และต้อง
ได้รับทราบผลการอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น)
4.6 ผู้เช่าต้องนาขยะ/เศษขยะมูลฝอยต่างๆ ใส่ถุงขยะดามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วนาไปทิ้ง ณ จุด ที่
ผู้ให้เช่ากาหนดไว้ (ดาเนินการโดยผู้เช่า)
4.7 ผู้เช่าต้องนาเสนอรูปแบบร้านค้าที่จ ะจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ ม และเบเกอรี ในวันที่ยื่นเอกสาร
เสนอการขอเช่ า พื้น ที่ ส ถาบั นบั ณ ฑิต ศึ กษาจุฬ าภรณ์ และต้อ งตกแต่ง ร้ า นค้ า ที่เ ช่ าให้ มีค วาม
สวยงามตรงตามแบบที่นาเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ
4.8 ผู้ เช่ าหรือ ผู้ ป ระกอบการในพื้น ที่เ ช่า สถาบั นบั ณฑิ ต ศึ กษาจุ ฬาภรณ์ ทุก คนต้อ งผ่ านการตรวจ
สุขภาพ โดยแนบใบรับรองแพทย์ที่รับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับ ตั้งแต่วันที่ต รวจถึงวันที่ทาสัญญา
ขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยรับรองว่าไม่เป็นโรคต่างๆ ดังนี้
(1) ไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ บี
(2) ไทรอยด์
(3) วัณโรค
(4) โรคบิด
(5) อหิวาตกโรค
(6) ไข้สุกใส
(7) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(8) โรคคางทูม
(9) โรคเรื้อน
4.9 หากมีพนักงานของร้านค้าผู้เช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ลาออก และมีคนใหม่มาแทน ผู้
เช่าหรือผู้ประกอบการในพื้นที่เช่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ต้องดาเนินการตามข้อ 4.8 อย่าง
เคร่งครัดด้วยเช่นกัน
4.10 ผู้เช่ าหรือ ผู้ที่ไ ด้รั บคัด เลื อก ต้อ งเป็น ผู้ประกอบกิ จ การด้วยตนเอง ห้ ามให้ผู้ อื่น เช่ าช่ว งไม่ว่ า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้เช่าหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกระทาการให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จ ะ
ยกเลิกสัญญาเช่าและยึดพื้นที่เช่าคืนโดยมิต้องบอกล่วงหน้า
5. การดาเนินการก่อนการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะมีการชี้แจงรายละเอียดการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์
และให้ดูพื้นที่เช่าจริงก่อนยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

6. การยื่น...

-46. การยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
6.1 ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้อง
ศึกษารายละเอียดข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจนทุกข้อ และต้องเข้าใจทั้งหมดเสียก่อนที่จ ะ
ทาการยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
6.2 ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ขอ
เช่าหรือผู้ยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
6.3 ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ให้ยื่นเอกสารที่งานบริหาร
ทั่วไป สานักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
6.4 ในกรณีที่ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ยื่นข้อเสนอสิทธิ ประโยชน์ด้ า นอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากข้อ 6.2 ให้ ผู้ข อเช่ า หรื อ ผู้ยื่ น ใบสมัค รขอเช่า พื้ นที่ ส ถาบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระบุรายการ วงเงิน สิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนต่อเดือนหรือต่อปี
6.5 ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้องระบุรายละเอียดดังนี้
6.5.1 ระยะเวลาในการปรับปรุงพื้นที่เช่า และการตกแต่งพื้นที่เช่า
6.5.2 ติดป้ายรายการสินค้า พร้อมระบุราคาสินค้า ให้ชัดเจน ก่อนเปิดจาหน่าย
6.5.3 ติดรูปถ่ายรายการอาหาร ตัวอย่างสินค้า ให้สวยงาม
6.5.4 ระบุ กาหนดเวลาเปิด-ปิดการจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี ให้ชัด เจน เช่น เปิด
จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี วันจันทร์ -วันศุกร์ (หยุด วันนักขัต ฤกษ์) หรือตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
6.6 หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ (แนบเอกสารแสดง
สถานภาพดังต่อไปนี้)
6.6.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอเช่า)
จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอเช่า)
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนสมรส (ผู้ขอเช่า) (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ของผู้ขอเช่า) (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ของผู้ขอเช่า) (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
6.6.2 กรณีผู้ยื่นเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
(1) ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะบุคคลหรือ
จานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
(2) สาเนาบัตรประชาชนของคณะบุคคล
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของคณะบุคคล
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจให้กระทาการแทน)
(5) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจกระทาแทน
จานวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
6.3.3 กรณี...

-56.6.3 กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรายละเอียด จานวน 1 ฉบับ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและบัญชีผู้ถือหุ้น
(2) สาเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอเช่า)
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอเช่า)
จานวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีมีการมอบอานาจ)
(5) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ของผู้รับมอบอานาจ
6.6.4 กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรายละเอียด จานวน 1 ฉบับ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและบัญชีผู้ถือหุ้น
(2) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ของผู้มีอานาจกระทาการแทน
(3) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(กรณีมีการมอบอานาจ) สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
**หมายเหตุ** สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบถ้วน สถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ
7. กาหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีการยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
7.1 กาหนดวันยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. เว้นช่วงพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น. และวันหยุด ราชการ โดยยื่น
ต่องานบริหารทั่วไป สานักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกาหนดเวลา สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะไม่รับซอง
เอกสารใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์โดยเด็ดขาด
7.2 วิธีการยื่นใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ให้ผู้ขอเช่าหรือผู้ยื่น ใบสมัครขอเช่า
พื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดทาเอกสารดังนี้
7.2.1 ใบสมัครขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
7.2.2 ใบเสนอราคาของผู้เสนอสิทธิประโยชน์ (จากผู้ขอเช่า)
(1) ระบุระยะเวลาการเช่า
(2) ขนาดพื้นที่เช่า
(3) เสนออัตราค่าเช่า/เดือน และ/ปี
(4) รายการอาหารและเครื่องดื่มที่จะจาหน่าย
(5) ระยะเวลาการจาหน่าย เช่น วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 16.00 น.
(6) ระยะเวลาการปรับปรุงพื้นที่เช่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เช่น 7 วัน หรือ 15 วัน
7.2.3 เสนอแบบร้านค้าที่จะเปิดจาหน่าย
7.2.4 เสนอรูปแบบป้ายร้านค้า ป้ายรายการอาหาร รูปถ่าย และ ราคา
7.2.5 เสนอรูปแบบ...

-67.2.5 เสนอรูปแบบชุดยูนิฟอร์มการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
7.2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นเสนอสิทธิประโยชน์
**หมายเหตุ** ซองเอกสารปิดผนึกหน้าซอง และระบุหน้าซอง ดังนี้
เรียน คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ
“เอกสารการยื่ นข้ อเสนอสิ ทธิ ป ระโยชน์ การขอเช่ าพื้ นที่ สถาบัน บัณ ฑิต ศึก ษา
จุฬาภรณ์”
- เพื่อจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี เช่น เสนอรายการอาหาร เครื่องดื่ม
เบเกอรี
- ลงชื่อ/สกุล/เบอร์โทรศัพท์ของผู้ยื่นเสนอสิทธิประโยชน์
8. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
8.1 คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ จะรับพิจ ารณาเฉพาะผู้ที่ยื่น ใบสมัครขอเช่าพื้นที่
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่มีหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน เท่านั้น
8.2 คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจ ารณาใบสมัครขอเช่าพื้นที่
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ของผู้ที่ยื่นเอกสาร โดยไม่มีการผ่อนผันให้ ในกรณีต่อไปนี้
8.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในเอกสาร
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นๆ
8.2.2 เอกสารที่ยื่นเสนอห้ามมีการขูด ลบ แต่งเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้ยื่นข้อเสนอ มิได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
8.3 ในการตัดสินการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จ จริง สภาพฐานะหรือ
ข้อเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ และคณะกรรมการพั ฒนาร้านอาหารและร้า น
กาแฟมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือให้เช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
8.4 คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟ ขอสงวนสิทธิ์จ ะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่า
พื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยไม่พิจ ารณาให้ใช้พื้ นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ เลย
ก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟจะพิจ ารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัด สินของคณะกรรมการพัฒนาร้าน อาหารและร้ า นกาแฟเป็ น เด็ ด ขาด ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาร้านอาหารและร้านกาแฟมีสิทธิท์ ี่จะพิจารณายกเลิกการยื่น ข้อเสนอ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด เลือกหรือไม่ก็ต าม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น ข้อเสนอ กระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
8.5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจ ารณาคัด เลือก ในวัน อังคารที่ 5
มีน าคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ป้ ายประกาศชั้ น 1 อาคารสถาบัน บั ณฑิ ต ศึ กษาจุฬ าภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
9. การดาเนินการ...

-79. การดาเนินการหลังประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้องมารายงานตัวรับทราบสิทธิ์การเช่า
พื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. เว้น
ช่วงพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป สานักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หากไม่มาตามวันและเวลาที่กาหนด สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จ ะพิจ ารณาให้สิทธิ์
ผูผ้ ่านการคัดเลือกในลาดับถัดไป โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
10. การทาสัญญาเช่าพื้นที่
10.1 ผู้ยื่ น ข้อ เสนอ ที่ ได้ รับ สิ ทธิ์ ใ นการให้เ ช่ าพื้ นที่ ส ถาบั นบั ณฑิ ต ศึก ษาจุ ฬาภรณ์ จะต้อ งศึก ษา
รายละเอียดสัญญาเช่าอาคารให้ครบถ้วน ชัดเจนทุกข้อ และเข้าใจทั้งหมดเสียก่อน (สัญญาเช่า
อาคารจะแจกให้ในวันรายงานตัว)
10.2 ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้องทาสัญญาเช่ากับ
สถาบัน บัณ ฑิต ศึก ษาจุฬ าภรณ์ ภายใน 7 วัน นับ ถัด จากวั นที่ ได้ รั บ หนัง สือ แจ้ งจากสถาบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หากผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ไม่มาทา
สัญญาเช่าพื้นทีต่ ามที่กาหนด สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิ์พิจ ารณาให้สิทธิ์ ผู้ยื่น
ข้อเสนอ ในลาดับถัดไป โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.3 ในวันทาสัญญาผู้เช่าจะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่ ดังนี้
10.3.1 ค่าเช่าล่วงหน้า
จานวน 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือน
10.3.2 หลักประกันความเสียหายระหว่างอายุสัญญาเช่าพื้นที่ จานวน 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือน
**ผู้เช่าสามารถใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ดังนี้**
(1) เงินสด
(2) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์
(งบประมาณ)” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ลงนามในสัญญาเช่าหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
5 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคาร
10.4 ผู้ที่ได้สิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้องชาระค่าเช่าประจ าเดือนแรก
(ก่ อนอยู่) เป็ น จ านวนเงิ น 1 เดื อ นของค่ าเช่ า ในวั นที่ ล งนามในสัญ ญาเช่า เป็น เงิน สดหรื อ
แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์
(งบประมาณ)” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ลงนามในสัญญาเช่าหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 5 วันทาการ
ของทางราชการ
10.5 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ ชาระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ไม่ ต รงตามก าหนดเวลาในสั ญญาเช่ า จ านวนวั น ที่ เ กิ น จากก าหนดในสั ญ ญาเช่ า สถาบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชาระ เศษของ
เดือนให้นับเป็น 1 เดือน ในกรณีที่วันครบกาหนดเป็นวันหยุด ราชการให้เลื่อนเป็นวันทาการ
ต่อไป ที่งานการเงิน งานบริหารทั่วไป สานักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิต ศึกษา
จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

11. การเข้าปรับปรุง...

-811. การเข้าปรับปรุงพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
11.1 สถาบันบัณฑิตศึ กษาจุฬาภรณ์ จะส่งมอบพื้นที่เช่ าให้แก่ผู้ไ ด้สิทธิ์เข้าด าเนินการตกแต่งและ
ปรับปรุงพื้นที่เช่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 ทั้งนี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกาหนดวันเข้าปรับปรุงพื้นที่เช่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษา
จุฬาภรณ์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
11.2 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ จะต้องปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดที่ได้ระบุไว้
12. การบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
12.1 ในระหว่างที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ถ้าสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เห็นว่าผู้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาเช่าต่อไปได้ สถาบันบัณฑิต ศึกษา
จุฬาภรณ์จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกัน ผู้เช่าต้องชดใช้จ านวนเงินที่เพิ่ มขึ้น
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเช่าด้วย
12.2 กรณีผู้เช่าประกอบกิจการไม่ถึงระยะเวลา 1 ใน 4 ของระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า และ
แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่ากับสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์นั้น ผู้เช่ายินยอมให้
สถาบั นบั ณฑิ ตศึ กษาจุ ฬ าภรณ์ ริบ เงิ นหลัก ประกัน ตามสั ญญาเช่า เป็ น จ านวนทั้ งหมด และ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ยังมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) อีกด้วย
13. เหตุของการยุติสัญญาการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
กรณีผู้เช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปฏิบัติดังนี้
13.1 ผู้เช่าไม่รักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ราดน้าลงพื้นทาให้เฉอะแฉะ สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์จะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเตือนครบ 3 ครั้ง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จ ะ
ยุติสัญญาการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์ทันที และริบเงินหลักประกันสัญญาเช่า
ทั้งหมด
13.2 อาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี ผู้เช่านามาจาหน่ายไม่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ หากพบครั้ง แรกจะมีการ
เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งต่อไปถ้าพบเช่นนี้อีก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จ ะยุติสัญญา
การเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ทันที และริบเงินหลักประกันสัญญาเช่าทั้งหมด
13.3 ผู้ที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกต้อ งเป็ นผู้ ป ระกอบกิจ การเอง ห้ ามให้ผู้ อื่น เช่า ช่ วงไม่ ว่ าทั้ งหมดหรื อ
บางส่วน หากสถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์พบว่ามีการให้ผู้อื่นเช่าช่วง สถาบันบัณฑิต ศึกษาจุฬาภรณ์จะยุติสัญญาการเช่าพื้นที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และริบเงินหลักประกันสัญญา
เช่าทั้งหมด
14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์ และอื่นๆ
14.1 กรณีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความจ าเป็นไม่อาจลงนามสัญญาเช่าตามกาหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
14.2 สถาบัน บัณฑิ ตศึกษาจุฬ าภรณ์ สงวนสิ ทธิ์ที่ จ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ กาหนดในแบบ
สัญญาเช่า และเอกสารอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

