
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง รางขอบเขตงานการใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 
--------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคในการจัดหาผลประโยชนจากการใหเชา
ท่ีดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการประมูล  จํานวน 3 
แหง  ดังนี ้

1. พ้ืนท่ีวางบริเวณถนนชลาทัศน
2. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1
3. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2

ผูยื่นประมูลจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

ประกาศ ณ วันท่ี        มิถุนายน   พ.ศ.  2564 

(ผูชวยศาสตราจารยอุดร  นามเสน) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๗



ราง  ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
การใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
1. ช่ือ การใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ บริเวณถนนชลาทัศน
2. สถานท่ีตั้ง

ต้ังอยูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนชลาทัศน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา  โดย 

ทิศเหนือ ติดกับรานจําหนายสินคาและบริการ 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนชลาทัศน 
ทิศตะวันตก ติดกับโรงจอดรถบัสมหาวิทยาลัย 
ทิศใต  ติดกับอาคาร 62 

3. ลักษณะพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีวางใหเชาประมาณ  179.2  ตารางเมตร  กวาง  14 เมตร  ลึก 12.8 เมตร  ทําเลท่ีต้ังมีความ

เหมาะสมและนาสนใจแกผูมาเยี่ยมเยือนหาดชลาทัศน  อีกท้ังสภาพภูมิประเทศมีความสวยงามตามธรรมชาติ ชายฝง
ทะเลดานทิศตะวันออกซ่ึงอยูติดกับหาดชลาทัศน มีพ้ืนท่ีสําหรับนักทองเท่ียวไดนั่งพักผอนสัมผัสธรรมชาติชายฝงทะเล
และท่ีจอดรถสะดวก  

การคมนาคมสัญจร สําหรับผูท่ีมาติดตอหรือพักอาศัย สามารถใชเสนทางถนนชลาทัศนเลียบชายฝงได
อยางสะดวกปลอดภัย 

4. วัตถุประสงค
1. ใหเชาพ้ืนท่ีวางประมาณ  179.2  ตารางเมตร กวาง 14 เมตร  ลึก  12.8 เมตร  เพ่ือจําหนาย

สินคาและบริการท่ีไมผิดกฎหมาย   ระยะเวลาการใหเชา  3 ป 

2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปนรายเดือน ๆละ
ไมต่ํากวา 10,000 บาท 

3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 60,000 บาท 

4. สทิธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ
5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

1. ไมเปนบุคคลลมละลาย

2. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



3. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน

บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

6. หลักเกณฑในการตัดสิน 
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด  ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา 

 
7. ระยะเวลาการใหเชา 

ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ท้ังนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพ่ิมคาเชารอยละ 10  
ทุก ๆ 3 ป 
 
8. เง่ือนไขอ่ืน  

1. วงเงินคํ้าประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน 
2. ผูเชามีหนาท่ีซอมแซมและบํารุงรักษา สถานท่ีเชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน

ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย 
3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานท่ีเชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอ่ืนใช

ประโยชนในสถานท่ีเชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินคํ้าประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินท้ังหมดท่ีผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอ่ืน ๆ จากผูเชา (ถามี) ได 

5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามท่ีตกลงกัน 
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค  คาธรรมเนียม  อ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา 

 
9. สถานท่ีติดตอขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะ วิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็น 
     1. ทางไปรษณีย งานบริหารจัดการทรัพยสินและหารายได 
    สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
    ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
    90000 
      2. ทางโทรศัพท 0 7431 7197 
      3. ทางเมลล  mutita.h@rmutsv.ac.th 
      4. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  โดยเปดเผย ภายใน 3 วัน นับแตวันประกาศ 

 
 

 

mailto:mutita.h@rmutsv.ac.th


 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 1 

 
1.สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถนนราชดําเนินนอก    
ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 
2.ลักษณะอาคาร/กายภาพ 
ลักษณะอาคาร    

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนักศึกษา รานท่ี 1  อาคารชั้นเดียว  พ้ืนท่ีใชสอยรานคา 30.40 ตารางเมตร 
ลักษณะทางกายภาพ 

ตั้งอยูถนนราชดําเนินนอก ทิศตะวันออกติดกับอาคาร 10 (ตึกเค)  เปนทางผานของประชาชนท่ัวไปและ
นักศึกษา หางจากศูนยราชการจังหวัดสงขลา 300 เมตร  หางจากยานการคาถนนทะเลหลวง 500 เมตร และหาง
หาดชลาทัศน 400 เมตร  โดยประมาณ 
 
3.วัตถุประสงค 

1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1  ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  30.40  ตารางเมตร   เพ่ือจําหนาย

สินคาและบริการท่ีไมผิดกฎหมาย   ระยะเวลาการใหเชา  3 ป 

2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปนรายเดือน ๆละ 
ไมต่ํากวา 6,000 บาท   
        3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท  
         4. สิทธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ  
 
4.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

        4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน 
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 
 



5.หลักเกณฑในการตัดสิน 
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด  ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา 

 
6.ระยะเวลาการใหเชา 

ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ท้ังนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพ่ิมคาเชารอยละ 10  
ทุก ๆ 3 ป 
 
7. เง่ือนไขอ่ืน  

1. วงเงินคํ้าประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน 
2. ผูเชามีหนาท่ีซอมแซมและบํารุงรักษา สถานท่ีเชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน

ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย 
3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานท่ีเชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอ่ืนใช

ประโยชนในสถานท่ีเชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินคํ้าประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินท้ังหมดท่ีผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอ่ืน ๆ จากผูเชา (ถามี) ได 

5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามท่ีตกลงกัน 
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค  คาธรรมเนียม  อ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา 

 
8. สถานท่ีติดตอขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะ วิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็น 
     1. ทางไปรษณีย งานบริหารจัดการทรัพยสินและหารายได 
    สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
    ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
    90000 
      2. ทางโทรศัพท 0 7431 7197 
      3. ทางเมลล  mutita.h@rmutsv.ac.th 
      4. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  โดยเปดเผย ภายใน 3 วัน นับแตวันประกาศ 
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3. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 2 
 
1. สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถนนราชดําเนินนอก    
ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 
2. ลักษณะอาคาร/กายภาพ 
ลักษณะอาคาร    

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนักศึกษา รานท่ี 2  อาคารชั้นเดียว  พ้ืนท่ีใชสอยรานคา 55.40 ตารางเมตร 
ลักษณะทางกายภาพ 

ตั้งอยูถนนราชดําเนินนอก ทิศตะวันออกติดกับอาคาร 10 (ตึกเค)  เปนทางผานของประชาชนท่ัวไปและ
นักศึกษา หางจากศูนยราชการจังหวัดสงขลา 300 เมตร  หางจากยานการคาถนนทะเลหลวง 500 เมตร และหาง
หาดชลาทัศน 400 เมตร  โดยประมาณ 
 
3.วัตถุประสงค 

1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2  ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  55.40  ตารางเมตร   เพ่ือจําหนาย

สินคาและบริการท่ีไมผิดกฎหมาย   ระยะเวลาการใหเชา  3 ป 

2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปนรายเดือน ๆละ 
ไมต่ํากวา 7,500 บาท   
        3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท  
         4. สิทธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ  
 
4.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

        4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน 
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 
 
 



5.หลักเกณฑในการตัดสิน 
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด  ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา 

 
6.ระยะเวลาการใหเชา 

ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ท้ังนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพ่ิมคาเชารอยละ 10  
ทุก ๆ 3 ป 
 
7. เง่ือนไขอ่ืน  

1. วงเงินคํ้าประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน 
2. ผูเชามีหนาท่ีซอมแซมและบํารุงรักษา สถานท่ีเชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน

ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย 
 3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานท่ีเชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอ่ืนใช

ประโยชนในสถานท่ีเชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินคํ้าประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินท้ังหมดท่ีผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอ่ืน ๆ จากผูเชา (ถามี) ได 

5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามท่ีตกลงกัน 
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค  คาธรรมเนียม  อ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา 

 
8. สถานท่ีติดตอขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะ วิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็น 
     1. ทางไปรษณีย งานบริหารจัดการทรัพยสินและหารายได 
    สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
    ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
    90000 
      2. ทางโทรศัพท 0 7431 7197 
      3. ทางเมลล  mutita.h@rmutsv.ac.th 
      4. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  โดยเปดเผย ภายใน 3 วัน นับแตวันประกาศ 
      4. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  โดยเปดเผย ภายใน 3 วัน นับแตวันประกาศ 
 

 
 
 
 
 

mailto:mutita.h@rmutsv.ac.th


 

  
 
 

 


