
             

 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยแม่โจ ้

เรื่อง  หลกัเกณฑ ์วธิีการ และการก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการใช้พืน้ที่ 

ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

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

  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่  591/2551                 

เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พืน้ที่และการจ าหน่ายสินค้าและบริการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 

2551 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้                  

เป็นสถาบันการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นต้องมีร้านค้า ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการนักศึกษา

และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้                

พ.ศ. 2539 และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนด

อัตราเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 และตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการอ านวยการบรหิารทรพัย์สินและหนว่ยงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม

ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560                   

จึงออกประกาศไว ้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ              

และการก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการใช้พืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560” 
 

  ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 591/2551 เรื่อง การก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการจ าหน่ายสินค้าและบริการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2551                

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

  ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

  “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
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  “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคลคล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ราชการอื่น ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ใช้พื้นที่ จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสินค้า              

หรือให้บริการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงพนักงาน ลูกจ้างตลอดจนบริวารของผู้ประกอบการ 

  “โรงอาหาร” หมายความวา่ โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่จ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง 

เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่นๆ 

  “ศูนยอ์าหาร” หมายความว่า ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยที่จ าหน่ายอาหาร อาหาร

วา่ง เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

  “ร้านคา้ภายในโรงอาหาร” หมายความวา่ ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม 

สินค้าและบริการอื่น ๆ ภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัย 

  “ร้านค้าภายในศูนย์อาหาร” หมายความว่า ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง

เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย 

  “พื้นที่ส าหรับประกอบการ” หมายความว่า พื้นที่ว่างภายในอาคาร และพื้นที่ภายใน

บริเวณมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้ประกอบการส าหรับประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจาก

พื้นที่ภายในโรงอาหาร ศูนยอ์าหารและร้านคา้ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและ

หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

  “คา่ธรรมเนียม” หมายความวา่ คา่ธรรมเนียมการใช้พืน้ที่ 

  “สัญญา” หมายความวา่ สัญญาการใช้พืน้ที่ส าหรับประกอบการของมหาวิทยาลัยกับ

ผู้ประกอบการ 
 

  ขอ้ 5  บรรดาประกาศหรือขอ้ตกลงอื่นใดที่ขัดแยง้กับประกาศนีใ้ห้ใช้ประกาศนีแ้ทน 
 

  ขอ้ 6  ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สุด 

 

ส่วนท่ี 1 

ประเภทของผู้ประกอบการ 
 

  ขอ้ 7  ให้ก าหนดประเภทของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย มดีังนี้ 

(1) ประเภทที่ 1 จ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร 

(2) ประเภทที่ 2 จ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม (พื้นที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1)  

(3) ประเภทที่ 3 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคส าเร็จรูป หรือสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้า

หรือพื้นที่ส าหรับประกอบการ (ยกเวน้การจ าหน่ายอาหารหรือสินค้าที่ปรุงสด อาทิเช่น ทอด ปิ้ง ยา่ง)  
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(4) ประเภทที่ 4 ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (นอกเหนือจากประเภทที่ 

1-3) ได้แก่ 

ก .  ส าหรั บ ผู้ปร ะกอบการ ประ เ ภทธุ ร กิ จบ ริ ก าร  ส า หรั บก ารตั้ ง                       

เสาสัญญาณโทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเตอร์เน็ต ตู้ ATM และระบบสื่อสารอื่น ๆ 

ประกอบการในพื้นที่วา่งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง

ระบบเองทั้งสิน้ 

ข. ผู้ประกอบการประเภทธุรกิจบริการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานเอกชนหรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าธรรมเนียมพื้นที่และ

รายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาเป็นกรณีๆไป 

 

ส่วนท่ี 2 

การควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบการ 
 

 ขอ้ 8 ให้คณะอนุกรรมการบรหิารทรพัย์สินมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบายและพิจารณาการให้ใช้พื้นที่ส าหรับการ

ประกอบการในธุรกิจใหม่ หรือเปิดบริการในพื้นที่ใหม่ 

(2) ควบคุม ก ากับ ดูแลและบริหารจัดการ โรงอาหาร ร้านค้า และพื้นที่ส าหรับ

ประกอบการ 

(3) ควบคุม  ก ากับ  ดู แล  การจัด เก็บค่ าธรรม เนียม หนี้ สินและรายได้ อื่ น                         

จากผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญาและเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ             

ของมหาวิทยาลัย 

(4) เสนอคณะกรรมการเพื่อก าหนดเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการให้ใช้พื้นที่            

ในโรงอาหาร ร้านคา้และพื้นที่ส าหรับประกอบการ 

(5) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่ เศรษฐกิจ หรือ ผู้ประกอบการ                

ในธุรกิจใหม่ในพืน้ที่ส าหรับประกอบการของมหาวิทยาลัย 

(6) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ขอ้ 9  ให้คณะอนุกรรมการ ตามขอ้ 8 มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และรายงาน

ผลควบคุม ก ากับ ดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาการต่อสัญญา

ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
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ส่วนท่ี 3  

การคัดเลอืกผู้ประกอบการ  
 

  ขอ้ 10  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ในมหาวิทยาลัย ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา 

 (ก) มีสัญชาติไทย 

 (ข) อายุไม่ต่ ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์

เขา้มาประกอบการต่อมหาวิทยาลัย 

 (ค) เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 (ง) ไม่เป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 

 (จ) ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 (ฉ) ไม่เป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ อื่นใด 

 (ช) ไม่เป็นผู้ที่ถูกด าเนินคดีต่าง ๆ หรืออยูร่ะหว่างการพจิารณาคดีของศาล 

 (ซ) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ               

ฟัน่เฟอืนไม่สมประกอบ หรือมีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะประกอบการได้ 

(2) นิติบุคคล 

  (ก) เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพตามประเภทของผู้ประกอบการตามขอ้ 7  

   (ข) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 

   (ค) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซ่ึงอาจปฏิเสธ            

ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผู้ประกอบการได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้ครองเช่นว่านั้น 

(3) หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้คณะกรรมการ

พจิารณาตามความเหมาะสมในการขออนุญาตเป็นกรณีเฉพาะรายไป 

  ข้อ 11  ให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการประกอบการ            

ในมหาวิทยาลัย แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัย โดยแนบรายละเอียดประวัติของ

ผู้ประกอบการ ประสบการณ์ และรายละเอียดของแผนธุรกิจหรือแผนการด าเนินงานที่ต้องการ

ประกอบกิจการ ประกอบการพจิารณาด้วย 

  ข้อ 12  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยให้

ส านักงานบริหารทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์

จะใช้พื้นที่ภายในโรงอาหาร  พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่โรงอาหาร และท าสัญญากับผู้ประกอบการที่

ได้รับคัดเลือก ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญารายปี โดยให้นับเวลาตามปีการศึกษา 

  กรณีที่มีการท าสัญญาระหว่างปีการศึกษา ก าหนดให้สิ้นสุดตามปีการศึกษา                

นั้นแล้ว อาจเริ่มต้นสัญญาใหม่ให้ครบปีการศึกษา ระยะเวลาของสัญญา ปตี่อปี นับจากวันเริ่มสัญญา 
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ยกเวน้การประกอบการใช้พืน้ที่ในลักษณะรายวัน หรือประเภทกิจการสัญญาณโทรศัพท์ ตู้ ATM และ

รูปแบบของสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ 13  การอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่เพื่อประกอบการหรือกิจกรรมอื่น               

ในลักษณะรายวัน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเข้าด าเนินการอย่างน้อย               

3 วัน และต้องช าระคา่ธรรมเนียมการใช้พืน้ที่ตามที่ก าหนดในประกาศนีก้่อนเขา้ใช้พืน้ที ่

 

ส่วนท่ี 4 

เงื่อนไขในการประกอบการ 
 

  ข้อ 14  ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และต้องปฏิบัติตาม

สัญญา และประกาศฉบับนี้ รวมถึงระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าด าเนินการ

ประกอบการในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ผู้ประกอบการจะต้องประกอบการ ในธุรกิจและพื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวทิยาลัยด้วยตนเองโดยตลอดอายุของสัญญา และจะโอนสิทธิหรือมอบสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน

ให้ผู้อ่ืนรับช่วงด าเนินการต่อไม่ได้ 

(2) ผู้ประกอบการต้องจ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ 

ในราคาที่ไม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การเปลี่ยนแปลงราคาจะกระท าได้  เม่ือมหาวิทยาลัย

อนุมัติแล้วเท่านั้น 

(3) ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครุภัณฑ์ประจ าร้าน หากมีการช ารุด หรือเกิดความ

เสียหายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหา บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

เหมือนเดิมภายในเวลาที่ก าหนดให้ หากไม่ด าเนินการและมหาวิทยาลัยเข้าด าเนินการแทน

ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้ 

(4) บรรดาสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ หากเก็บไว้

ภายในบริเวณสถานประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหาย

ด้วยตนเอง 

(5) ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาด ของสถานประกอบการ ให้สะอาด

เรียบร้อยตลอดเวลาที่ประกอบการ และผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบคุณภาพอาหาร อาหารว่าง 

เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ ที่จ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ 

(6) ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบการก าจัดขยะทุกชนิด การดักจับไขมันที่เกิดจากการ

ประกอบการภายในสถานที่ประกอบการ และต้องแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง  ก่อนน าไปทิ้ง                 

ในบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นประจ าทุกวัน 
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(7) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงและน้ ายาเคมีส าหรับดับเพลิงไว้ประจ า

สถานประกอบการตามจ านวนและขนาดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(8) ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เม่ือคณะกรรมการ หรือหน่วยงานดูแล

รับผิดชอบเชิญประชุม หากไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ต้องมอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุมแทน 

(9) ผู้ประกอบการต้องแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(10) ผู้ประกอบการต้องรักษาความสะอาดของรา่งกายและต้องมีกริิยามารยาทสุภาพ

เรียบร้อย 

(11) ผู้ประกอบการต้องตรวจสุขภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

(12) ผู้ประกอบการหากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ จะต้องหยุด

ประกอบการทันที จนกวา่อาการจะพ้นระยะการแพร่เช้ือโรคแล้ว 

(13) ผู้ประกอบการจะต้องน าทรัพย์สินของตนเองออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 7 

วันท าการ หลังจากการก าหนดวันสิน้สุดแห่งสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญา หากพ้นก าหนดระยะเวลา

ดังกล่าวผู้ประกอบการยังไม่ได้น าทรัพย์สินของตนออกจากพื้นที่ ผู้ประกอบการยนิยอมให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการอยา่งใด อยา่งหนึ่ง เพื่อเขา้ครอบครองสถานที่เช่าหรือพื้นที่และด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ของผู้ประกอบการได้ 

(14) มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบมีสิทธิ

จะเข้าตรวจค้นในบริเวณพืน้ที่ และผู้ประกอบการจะต้องอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

(15) กรณีที่ผู้ประกอบการ บอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญาโดยไม่ได้รับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ถือวา่ผิดสัญญา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันให้ทุกกรณี 

(16) ห้ามผู้ประกอบการจ าหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมา ทุกชนิดในพื้นที่

เช่า 

(17) ห้ามผู้ประกอบการจ าหน่ายบุหรี่ และห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงอาหาร 

(18) ห้ามผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ 

ที่มิได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย 

(19) ห้ามผู้ประกอบการใช้น้ า และไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือนอกเหนือระยะเวลาการให้ใช้สถานที่ประกอบการ 

(20) ห้ามผู้ประกอบการพักแรมในพื้นที่ 

(21) ห้ามผู้ประกอบการวางสินค้า หรืออุปกรณ์การจ าหน่ายทุกชนิดนอกบริเวณพืน้ที่

ที่ก าหนด 

(22) ห้ามผู้ประกอบการเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณพืน้ที่ 

(23) ห้ามผู้ประกอบการทะเลาะววิาท หรือส่งเสียงดัง หรือกระท าการอื่นใดอันไม่สงบ

เรียบร้อย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
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(24) ห้ามผู้ประกอบการ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารร้านค้า หรือสถานประกอบการ

ให้ผิดไปจากลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

(25) ห้ามผู้ประกอบการน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณร้านค้า หรือสถาน

ประกอบการ หรือบริเวณโรงอาหาร 

(26) ห้ามผู้ประกอบการ ปิดประกาศ หรือโฆษณาใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตจาก

มหาวทิยาลัย  

(๒๗)  ห้ามผู้ประกอบการ น าผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจมา

จ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ 

(28)  ห้ามผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น 

ๆ เกินหรือนอกเหนือจากค าขอที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ประกอบการ 

(29)  ห้ามผู้ประกอบการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ท ามาจากโฟม 

(30)  ห้ามผู้ประกอบการหยุดการประกอบการตามสัญญา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

(31) กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวให้ผู้ประกอบการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนของกฎหมายให้ถูกต้องและต้องเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติก่อนที่จะ

ด าเนินการ 

 การที่ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ถือสัญญา ที่ผู้ประกอบการท า

กับมหาวิทยาลัยเป็นอันสิน้สุด และมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการเขา้ครอบครองพื้นที่รวมถึงการเรียกร้อง

คา่ส าหรับความเสียหายและเงินชดเชยอ่ืนๆ 

 

ส่วนท่ี 5 

การใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ้ 15  มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา 

โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งระบบดังกล่าวเองทั้งสิ้น พร้อมจัดหามิเตอร์ที่ได้

คุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบและอนุญาตให้ติดตั้งได้ และผู้ประกอบการจะต้อง

ช าระค่าใช้ไฟฟ้า น้ าประปา ในอัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อ 16 มหาวิทยาลัยจะท าการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาทุกวันที่                     

25 ของเดือน และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบภายในไม่เกินสิน้เดือนนั้นๆ โดยเม่ือได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว

จะต้องมาช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา ที่ส านักงานบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่               

10 ของเดือน กรณีวันครบก าหนดช าระตรงกับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนเป็น                   

วันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้ายของการช าระ 
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 ข้อ 17 กรณีที่พบว่ามิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าหรือน้ าประปาช ารุดเสียหาย                 

ไม่สามารถค านวณค่าใช้ไฟฟ้าหรือน้ าประปาได้ในเดือนนั้นๆ ให้มหาวิทยาลัยคิดเป็นอัตราเหมาจ่าย              

โดยค่าเหมาจ่ายจะต้องไม่น้อยกวา่ในเดือนก่อนหน้า และผู้ประกอบการจะต้องเร่งรัดด าเนินการเปลี่ยน

มิเตอร์ที่ช ารุดให้ใหมโ่ดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิน้ 

  ขอ้ 18 ผู้ประกอบการจะต้องใช้ไฟฟา้และน้ าประปาที่ผ่านมิเตอร์เท่านั้น หากพบว่าใช้

โดยไม่ผ่านมิเตอร์ จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและถูกยกเลิกสัญญา 

  ข้อ 19 กรณีที่การใช้ไฟฟ้าที่ ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องใช้ขนาดก าลังเกิน        

500 แอมป์ ให้ติดต่อขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง โดยไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้าให้แก่

มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 

 

ส่วนท่ี 6 

ความรับผดิของผู้ประกอบการ 
 

  ข้อ 20 หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ สัญญา ข้อหนึ่งข้อใด           

ด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม หรือกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อของตนเองหรือลูกจ้าง หรือบริวารของผู้ประกอบการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ 21 หากผู้บริโภคเกิดอาการเจ็บป่วย หรือาการบาดเจ็บ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม                   

อันเนื่องมาจากการประกอบการของผู้ประกอบการเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเต็มจ านวน 

และกรณีเช่นว่านี ้ถือเป็นเหตุร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

  ข้อ 22 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มไม่ดีพอจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ สั่งให้ผู้ประกอบการท าลายอาหารชนิดนั้น โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องเอา

คา่ใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยทัง้สิน้ หากบิดพลิว้ไม่ถือปฏิบัติ ถือวา่เป็นเหตุร้ายแรงให้มหาวิทยาลัย

บอกเลิกสัญญาได้ 

  ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปาตามก าหนดเวลา 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิตัดการใช้ไฟฟา้และน้ าประปาทันที และจะท าการปรับเงินผู้ประกอบการวันละ 100 

บาท จนถึงวันที่ได้รบัช าระคา่ไฟฟ้าและน้ าประปาเสรจ็สิน้ และช าระคา่ต่อเช่ือมไฟฟ้าและน้ าประปาครั้ง

ละ 1,000 บาท หากไม่มาช าระเกิน 30 วัน ถือว่าเป็นเหตุร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได้ 
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  ขอ้ 24 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร อาหารว่าง 

เครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่น ๆ หรือประกอบการเกินจากที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าปรับครั้งละ 5,000 บาท และในรอบปีการศึกษาหากได้กระท าการ

ดังกล่าว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที 

  ขอ้ 25 การช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันสัญญา ผู้ประกอบการจะต้องช าระ

เงินให้ครบจ านวนตามที่ก าหนดในสัญญา ในวันที่ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย หากไม่ช าระตามจ านวน

หรือช าระไม่ครบตามจ านวนภายในระยะเวลา 30 วัน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาท าสัญญาให้แก่

ผู้ประกอบการ และบอกเลิกสัญญาได้ 

  ข้อ 26 เงินประกันสัญญาตามที่ก าหนดในสัญญา ผู้ประกอบการยินยอมให้

มหาวิทยาลัยริบเงินประกันสัญญาหรือหักเงินดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจ านวน กรณีค้างช าระค่าใช้จ่าย

หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่ง             

ขอ้ใด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 27 ผู้ประกอบการตามประกาศนี้  ยกเว้นผู้ประกอบการรายวันหรือผู้ที่

มหาวิทยาลัยร้องขอ ตกลงท าประกันภัยอาคาร ร้านคา้ พื้นที่ประกอบการ ประเภทอัคคีภัยตลอดอายุ

แห่งสัญญาโดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าเบี้ยประกันภัย และระบุให้มหาวิทยาลัย              

เป็นผู้รับผลประโยชน์ ส่วนการประกันภัยในทรัพย์สินของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยยินยอมให้

ผู้ประกอบการกระท าได้ตลอดอายุของสัญญา 

  กรณีเกิดอัคคีภัยแก่อาคารที่ประกอบการแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่ไม่ได้รับความ

เสียหายยังสามารถท าการซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ มิให้เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหรือ

ระงับสัญญา แต่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบท าการแก้ไขให้กลับคนืสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

  ขอ้ 28 ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของอาคารที่ประกอบการ

หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จากการกระท าของผู้ประกอบการ หรือบริวารของผู้ประกอบการ                 

หากมีเหตุเกิดขึน้ 

 

ส่วนท่ี 7 

บทก าหนดโทษ 
 

  ขอ้ 29  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามประกาศนี้ กระท าโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อไม่ท าตามประกาศนี ้รวมถึง สัญญา ขอ้ก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ  หรือกระท าการโดยมี

เจตนาทุจริต รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการทุจริต ถือวา่เป็นการกระท าผิดร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตาม

กฎหมายต่อไป 




