ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รางขอบเขตงานการใหเชาพื้นที่ประกอบกิจการ
--------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคในการจัดหาผลประโยชนจากการใหเชา
ที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการประมูล จํานวน 3
แหง ดังนี้
1. พื้นที่วางบริเวณถนนชลาทัศน
2. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1
3. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2
ผูยื่นประมูลจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารยอุดร นามเสน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ราง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การใหเชาพื้นที่ประกอบกิจการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
1. ชื่อ การใหเชาพื้นที่ประกอบกิจการ บริเวณถนนชลาทัศน
2. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนชลาทัศน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา โดย
ติดกับรานจําหนายสินคาและบริการ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก ติดกับถนนชลาทัศน
ทิศตะวันตก ติดกับโรงจอดรถบัสมหาวิทยาลัย
ทิศใต
ติดกับอาคาร 62
3. ลักษณะพื้นที่
พื้นที่วางใหเชาประมาณ 179.2 ตารางเมตร กวาง 14 เมตร ลึก 12.8 เมตร ทําเลที่ตั้งมีความ
เหมาะสมและนาสนใจแกผูมาเยี่ยมเยือนหาดชลาทัศน อีกทั้งสภาพภูมิประเทศมีความสวยงามตามธรรมชาติ ชายฝง
ทะเลดานทิศตะวันออกซึ่งอยูติดกับหาดชลาทัศน มีพื้นที่สําหรับนักทองเที่ยวไดนั่งพักผอนสัมผัสธรรมชาติชายฝงทะเล
และที่จอดรถสะดวก
การคมนาคมสัญจร สําหรับผูที่มาติดตอหรือพักอาศัย สามารถใชเสนทางถนนชลาทัศนเลียบชายฝงได
อยางสะดวกปลอดภัย
4. วัตถุประสงค
1. ใหเชาพื้นที่วางประมาณ 179.2 ตารางเมตร กวาง 14 เมตร ลึก 12.8 เมตร เพื่อจําหนาย
สินคาและบริการที่ไมผิดกฎหมาย ระยะเวลาการใหเชา 3 ป
2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนรายเดือน ๆละ
ไมต่ํากวา 10,000 บาท
3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 60,000 บาท
4. สิทธิ์ประโยชนอื่น ๆ
5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
6. หลักเกณฑในการตัดสิน
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา
7. ระยะเวลาการใหเชา
ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ทั้งนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพิ่มคาเชารอยละ 10
ทุก ๆ 3 ป
8. เงื่อนไขอื่น
1. วงเงินค้ําประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน
2. ผูเชามีหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษา สถานที่เชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน
ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย
3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอื่นใช
ประโยชนในสถานที่เชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเมื่อมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินค้ําประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินทั้งหมดที่ผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอื่น ๆ จากผูเชา (ถามี) ได
5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามที่ตกลงกัน
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียม อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหนา
9. สถานที่ติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติม 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

2. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 1
1.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูในพื้นที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนราชดําเนินนอก
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2.ลักษณะอาคาร/กายภาพ
ลักษณะอาคาร
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนักศึกษา รานที่ 1 อาคารชั้นเดียว พื้นที่ใชสอยรานคา 30.40 ตารางเมตร
ลักษณะทางกายภาพ
ตั้งอยูถนนราชดําเนินนอก ทิศตะวันออกติดกับอาคาร 10 (ตึกเค) เปนทางผานของประชาชนทั่วไปและ
นักศึกษา หางจากศูนยราชการจังหวัดสงขลา 300 เมตร หางจากยานการคาถนนทะเลหลวง 500 เมตร และหาง
หาดชลาทัศน 400 เมตร โดยประมาณ
3.วัตถุประสงค
1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1 ขนาดพื้นที่ประมาณ 30.40 ตารางเมตร เพื่อจําหนาย
สินคาและบริการที่ไมผิดกฎหมาย ระยะเวลาการใหเชา 3 ป
2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนรายเดือน ๆละ
ไมต่ํากวา 6,000 บาท
3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท
4. สิทธิ์ประโยชนอื่น ๆ
4.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

5.หลักเกณฑในการตัดสิน
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา
6.ระยะเวลาการใหเชา
ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ทั้งนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพิ่มคาเชารอยละ 10
ทุก ๆ 3 ป
7. เงื่อนไขอื่น
1. วงเงินค้ําประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน
2. ผูเชามีหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษา สถานที่เชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน
ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย
3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอื่นใช
ประโยชนในสถานที่เชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเมื่อมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินค้ําประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินทั้งหมดที่ผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอื่น ๆ จากผูเชา (ถามี) ได
5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามที่ตกลงกัน
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียม อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหนา
8. สถานที่ติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติม 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

3. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 2
1. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูในพื้นที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนราชดําเนินนอก
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. ลักษณะอาคาร/กายภาพ
ลักษณะอาคาร
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนักศึกษา รานที่ 2 อาคารชั้นเดียว พื้นที่ใชสอยรานคา 55.40 ตารางเมตร
ลักษณะทางกายภาพ
ตั้งอยูถนนราชดําเนินนอก ทิศตะวันออกติดกับอาคาร 10 (ตึกเค) เปนทางผานของประชาชนทั่วไปและ
นักศึกษา หางจากศูนยราชการจังหวัดสงขลา 300 เมตร หางจากยานการคาถนนทะเลหลวง 500 เมตร และหาง
หาดชลาทัศน 400 เมตร โดยประมาณ
3.วัตถุประสงค
1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2 ขนาดพื้นที่ประมาณ 55.40 ตารางเมตร เพื่อจําหนาย
สินคาและบริการที่ไมผิดกฎหมาย ระยะเวลาการใหเชา 3 ป
2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนรายเดือน ๆละ
ไมต่ํากวา 7,500 บาท
3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท
4. สิทธิ์ประโยชนอื่น ๆ
4.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผุมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

5.หลักเกณฑในการตัดสิน
ผูประมูลรายใดมีคะแนนสูงสุด ผูนั้นเปนผูชนะการประมูลและไดรับคัดเลือกใหเปนผูเชา
6.ระยะเวลาการใหเชา
ระยะเวลาการใหเชาไมเกิน 3 ป ทั้งนี้หากประสงคตอสัญญามีอัตราการปรับเพิ่มคาเชารอยละ 10
ทุก ๆ 3 ป
7. เงื่อนไขอื่น
1. วงเงินค้ําประกันตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาเชารายเดือน
2. ผูเชามีหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษา สถานที่เชาและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน
ตลอดระยะเวลาเชา โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย
3. ผูเชาไมมีสิทธิเอาสถานที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาหรือยอมใหผูอื่นใช
ประโยชนในสถานที่เชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
4. หากผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเมื่อมหาวิทยาลัยใชสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชาแลวผูเชาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยริบเงินค้ําประกันตามสัญญาตลอดจนทรัพยสินทั้งหมดที่ผูเชาได
ลงทุนไป และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอื่น ๆ จากผูเชา (ถามี) ได
5. ผูเชาตองชําระคาเชาตามที่ตกลงกัน
6. ผูเชาจะตองผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียม อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหนา
8. สถานที่ติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติม 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

