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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 เรื่อง การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานบัณฑิตานุสรณ์                                            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 3 รายการ  

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจจะเข้าเสนอราคา เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2558   
และงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. ประเภทอาหาร จ านวน 20 ล็อค 
2. ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 5 ล็อค 
3. ประเภทดอกไม้,ตุ๊กตา  จ านวน 20 ล็อค  

 

 1.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.1  เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   

1.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
1.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
1.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่าหรือเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏเชียงใหม่   ณ วันประกาศประมูลหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้ 

 

2.  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่งานส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน                  
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 8.30–16.30 น. (ในวัน เวลาราชการ)หรือ
สอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข 053–885367-8 

 2.1  ก าหนดดูสถานที่พร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 14 กันยายน 2558  
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. 

   2.2  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ส านักงาน
บริหารและจัดการทรัพย์สิน และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น.                              
ณ  ห้องประชุมส านักงานทะเบียนและประมวลผล 

 

3.  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานบัณฑิตานุสรณ์  
ระหว่างวันที่ 13 -16 ตุลาคม 2558 โดยเสนอราคาตามท่ีพื้นที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

*(วันที่ 13-14 ตุลาคม 2558  พ้ืนที่ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ทางภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาเขตสะลวง ขี้เหล็ก)  

*(วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 พ้ืนที่ ณ บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) 
 *(วันที่ 17 ตุลาคม 2558  ในงานบัณฑิตานุสรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว) 

(1) พ้ืนที่ A บริเวณทางเดินตั้งแต่ด้านหน้าส านักวิทยบริการถึงด้านข้างตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) พ้ืนที่ B บริเวณทางเดินด้านหน้าศาลาธรรม              
(3) พ้ืนที่ C บริเวณทางเดินด้านหลังกองพัฒนานักศึกษา   
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4.  สินค้าและบริการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้จ าหน่าย มีดังนี้ 
  4.1 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2558 มี 2 รายการ คือ เครื่องดื่ม และอาหารปรุงเสร็จพร้อมรับประทาน,

อาหารว่าง   
  (1)   เครื่องดื่ม  (ไม่มีแอลกอฮอลล์) ได้แก่  น้ าดื่มCMRU , น้ าผลไม้ , น้ าอัดลม ,น้ าชาพร้อมดื่ม,                       

น้ าผลไม้ปั่น , น้ าเฉาก๊วย ,น้ าหวาน ,กาแฟเย็น,กาแฟร้อน,น้ ามะพร้าว ฯลฯ  
  (2)   อาหาร,อาหารว่าง,ผลไม้ 
   (2.1)  อาหารปรุงเสร็จพร้อมรับประทาน ได้แก่ ข้าวราดแกง,มาม่าคัฟ,ขนมจีนน้ า, ผัดไท,                

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ,ส้มต า-ย า ฯลฯ  
   (2.2)  อาหารว่าง ได้แก่  ขนมหวาน, ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ลูกชิ้นทอด-นึ่ง, ไอศกรีม , ลอดช่อง 

,สาคูไส้หมู, แซนวิส,ขนมปังหน้าต่าง ๆ,ซาลาเปา,ขนมจีบ, คุกกี้, เค้ก, ขนมอบกรอบ 
ฯลฯ   

    (2.3)  ผลไม้สด , ผลไมด้อง  
 

  4.2  สินค้าและบริการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้จ าหน่ายในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 มี 1 รายการ  คือ 
ดอกไม้,ตุ๊กตา ได้แก่  ช่อดอกไม้สด , ช่อดอกตุ๊กตา , ช่อดอกธนบัตร ,ช่อดอกไม้ประดิษฐ์   

  
 5.  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดสถานที่การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้เสนอผลประโยชน์และ
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 6.  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกของทางมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ล็อค                          
ในบริเวณงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 7.  การพิจารณาตัดสิน  เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการและให้ถือเป็นข้อยุติ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ภายหลังมิได้  
    

ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ประพันธ์    ธรรมไชย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




