
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน UTK DORMITORY 

-------------------------------- 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการแก่นักศึกษา 
ท่ีพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา UTK DORMITORY  ดังน้ี 

๑. รายละเอียดประเภทกิจการ 
๑.๑ ร้านจ าหน่ายอาหารเครื่องด่ืม และรับ-ส่งพัสดุ ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ ๒๔ ตารางเมตร                      

จ านวน ๑ ร้าน 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ บุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือนิติบุคคล ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจตาม 
ประเภทกิจการท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้
ท้ิงงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๒.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้รับสมัครรายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
ผู้รับสมัครรายอ่ืน 

๒.๔ ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
หลักฐานท่ีต้องน ามาย่ืนประกอบการสมัคร (เอกสารทุกรายการใส่ซองปิดผนึก ยกเว้นข้อ ๓.๔) 

๓.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการ และเอกสารตามข้อ ๒.๑  
๓.๒ ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลแนบส าเนาหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล จ านวน ๑ ชุด 
๓.๓ ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน 

บ้านท่ีมีช่ือของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 
๓.๔ เอกสารน าเสนอแผนธุรกิจ จ านวน ๖ ชุด 
๓.๕ เงินประกันซองรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ช าระท่ีกองคลัง อาคาร ๓๖ 

ช้ัน ๑ ก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่ได้รับคัดเลือกให้น าใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืนได้ท่ีกองคลัง แต่ถ้า
ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่มาท าสัญญาตามวัน เวลา ท่ีผู้ให้เช่าก าหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ให้เช่าจะริบเงินประกันซอง
น าส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเมื่อท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้น าใบเสร็จรับเงินมา
ขอรับเงินประกันซองคืนได้ท่ีกองคลัง 
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๔. วิธีการสมัคร 

๔.๑ ดูรายละเอียดได้ท่ี www.rmutk.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีอาคารหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และรับใบสมัครได้ท่ีอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ได้ทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐ น.  

๔.๒ ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครท่ีกรอกข้อความครบถ้วนแล้วด้วยตนเองได้ท่ีอาคารหอพักนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้ังแต่วันท่ี ๓ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๔.๓ ผู้สมัครท่ีย่ืนใบสมัครแล้ว ต้องการสอบถามรายละเอียดการเข้ารับสัมภาษณ์วันและเวลาท่ีเข้า
สัมภาษณ์ได้ท่ีอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในวันสัมภาษณ์ผู้ย่ีนใบสมัครต้อง
น าเสนอการให้บริการท่ีจะด าเนินภายในบริเวณหอพักนักศึกษา สัมภาษณ์รายละไม่เกิน ๑๕ นาที การเข้ารับการ
สัมภาษณ์จะเข้าตามล าดับหมายเลขท่ีจับสลากได้  

ประเภทกิจการ วันสัมภาษณ์ 
๑. พ้ืนท่ีจ าหน่ายอาหารเครื่องด่ืม และรับ-ส่งพัสดุ 
 

สอบถามได้ท่ี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๗๓ ๐๘๒๖        
หรือท่ีหอพักนักศึกษา ได้ทุกวันต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๕. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และตัดสินผลการคัดเลือก ตามค าส่ังแต่งต้ังของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
๕.๑ จ านวนวนเงินท่ีผู้สมัครรับคัดเลือกเสนอให้กับมหาวิทยาลัย น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๒๕ 
๕.๒ หลักฐานแสดงตัวอย่างคุณภาพ ปริมาณ ราคาของสินค้าหรือบริการเปรียบเทียบกับสินค้า                

ชนิดเดียวกันในท้องตลาด น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๒๐ 
๕.๓ หลักฐานแสดงแผนการด าเนินงานธุรกิจ น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๑๕ 
๕.๔ หลักฐานแสดงช่ือเสียงและประสบการณ์ด าเนินงาน น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๑๐ 
๕.๕ หลักฐานแสดงมาตรฐานท่ีรับรองตามประเภทกิจการ น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๕ 
๕.๖ หลักฐานแสดงการจัดการบ ารุง ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และการเอาประกันภัย น้ าหนักคะแนน

ร้อยละ ๑๐ 
๕.๗ เงื่อนไขอ่ืนซึ่งเป็นประโยชน์กับการศึกษา น้ าหนักคะแนนร้อยละ ๑๕ 

๖. การประกาสผลการคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือก ดังน้ี 

๖.๑ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๖.๒ เว็บไซด์ www.rmutk.ac.th 

 

http://www.rmutk.ac.th/
http://www.rmutk.ac.th/
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๗. การท าสัญญา 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการภายใน UTK DORMITORY  ตามประกาศผลการคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถขอรับแบบฟอร์มการท าสัญญา และต้องมาท าสัญญาด้วยตนเอง
ตามประกาศผลการคัดเลือกท่ีหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสัญญามีสาระส าคัญดังน้ี 

๗.๑ ก าหนดอายุสัญญา 
๗.๑.๑) ก าหนดอายุสัญญา ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ีเริ่มท าสัญญา 

๗.๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
๗.๒.๑) ค่าบ ารุงสถานท่ี เดือนละ ๓๐๐ บาท/๑ ตารางเมตร 
๗.๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือนละ ๓๐ บาท/๑ ตารางเมตร 
๗.๒.๓) ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๕๐๐ บาท/เครื่อง/เดือน 
๗.๒.๔) ค่าประกันสัญญาเช่า จ านวน ๓ เดือนของค่าบ ารุงสถานท่ีตาม ข้อ ๗.๒.๑, ๗.๒.๒ 

๘. หลักฐานประกอบการท าสัญญา 
๘.๑ สัญญา ๑ คู่ฉบับ โดยลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาทุกหน้า 
๘.๒ ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลแนบส าเนาหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล จ านวน ๑ ชุด 
๘.๓ ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือ

ของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด กรณีมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมให้ท านิติกรรม
ของคู่สมรสฉบับจริง 

๘.๔  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสัญญาเช่า  (ค่าประกันสัญญาเช่า จ านวน ๓ เดือนของค่าใช้จ่าย              
รายเดือนตาม ข้อ ๗.๒.๑, ๗.๒.๒)  และใบเสร็จรับเงินตามจ านวนเงินท่ีเสนอ (ข้อ ๕.๑) 

     ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธ์ิให้ผลการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุดท่ีจะฟ้องร้องใดๆ มิได้ และหากผู้ได้รับการคัดเลือก น าหลักฐานข้างต้นมาแสดงไม่ครบ
ในวันท าสัญญาหรือไม่มาท าสัญญาตามก าหนดเวลา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ท าสัญญา และไม่คืนเงินประกัน
ซอง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามสัญญา และข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ              
และให้ถือประกาศน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
 

 
(นายสมพร  ปิยะพันธ์) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


