
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  ครั้งท่ี 2 

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

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคในการจัดหาผลประโยชนจากการให
เชาท่ีดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการประมูล  จํานวน 
3 แหง  ดังนี ้
  รานประเภท  ก  ใชวิธีการประมูลเพ่ือคัดเลือก 

1. พ้ืนท่ีวางบริเวณถนนชลาทัศน   
2. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1 
3. อาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2  
รานประเภท ข ใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือก 
1. ซุม 11 
2. ซุม 13  

   ผูย่ืนประมูลจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว   

ตามประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม 
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  เอกสารประกอบการย่ืนเสนอราคาและย่ืนใบสมัคร ดังตอไปนี้ 

1. ใบเสนอราคา    จํานวน 1 ชุด สมัครประเภท ก 
2. ใบสมัคร     จํานวน 1 ชุด สมัครประเภท ข 
3. เอกสารการแสดงเปนนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา จํานวน 1 ชุด สมัครประเภท ก  ข 
4. แผนการลงทุนบริหารจัดการสถานท่ีเชา จํานวน 1 ชุด สมัครประเภท ก 
5. แผนการตกแตงสถานท่ีเชา    จํานวน 1 ชุด สมัครประเภท ก 

กําหนดย่ืนซองเสนอราคาและย่ืนใบสมัคร 

วันท่ี 2  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.  ในเวลาและเวลาราชการ ณ        
งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได  สํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   หรือ  email : mutita.h@rmutsv.ac.th 
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กําหนดการพิจารณาซองและคัดเลือก 

วันพุธท่ี  4  สิงหาคม  2564   เวลา  09.00 – 10.00 น.  ณ งานบริหารทรัพยสินและจัดหา
รายได  สํานักงานอธิการบดี  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลและผูผานการคัดเลือก  วันศุกรท่ี 6 สิงหาคม  2564   เวลา 
10.30 น. เปนตนไป    https://www.rmutsv.ac.th/th หัวขอ  ขาวประชาสัมพันธ 

ผูสนใจสามารถติดตอ ไดท่ีงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได สํานักงานอธิการบดี  ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา โทรศัพท   
0 7431 7197  หรือ   https://www.rmutsv.ac.th/th หัวขอ  ขาวประชาสัมพันธ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี        กรกฎาคม   พ.ศ.  2564 

      

       
 
   
      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยอุดร  นามเสน) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

https://www.rmutsv.ac.th/th%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://www.rmutsv.ac.th/th%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD
admin
Typewriter
๒๐
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เอกสารแนบทายประกาศ 
การใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  จํานวน 4  แหง 

ประเภท ก 
1. บริเวณถนนชลาทัศน 

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  โดยมีการปรับเพ่ิมรอยละ 10 ทุก ๆ 3 ป 

3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละ
ไม 

นอยกวา 60,000 บาท  
4. สิทธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ  
 

     
2. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ  ราน 1 

1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 1  ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  30.40  ตารางเมตร   เพ่ือจําหนาย

สินคาและบริการท่ีไมผิดกฎหมาย   ระยะเวลาการใหเชา  3 ป 

2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  เปนรายเดือน ๆ
ละ ไมต่ํากวา 6,000 บาท   
        3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท  
         4. สิทธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ  
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3. ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ราน 2 

1. ใหเชาศูนยจําหนายผลิตภัณฑราน 2  ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  55.40  ตารางเมตร   เพ่ือจําหนาย

สินคาและบริการท่ีไมผิดกฎหมาย   ระยะเวลาการใหเชา  3 ป 

2. ผลตอบแทนในลักษณะเปนคาเชาใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  เปนรายเดือน ๆ
ละ ไมต่ํากวา 7,500 บาท   
        3. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยางนอยปละไม
นอยกวา 5,000 บาท  
         4. สิทธิ์ประโยชนอ่ืน ๆ  
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ประเภท ข 
1. ชนิดของสินคาและบริการ 

- อาหารวางและเครื่องดื่ม (หามจําหนายอาหารตามสั่ง/อาหารจานเดียว/อาหารประเภทเสนทุกชนิด) 
- อาหารก่ึงสําเร็จรูป / เบอเกอรี่ 
- เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม จําหนายแบบเทใสแกว/ น้ําปนตาง ๆ 
- เครื่องปรุงผสม / เครื่องดื่มประเภทาชงสด 
- น้ําดื่ม RUTS  เทานั้น 

หมายเหตุ  หากผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญาเชา หรือจําหนายอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยถือวากระทําผิดสัญญาเชา จะดําเนินการยกเลิกสัญญาเชาทันทีโดยไมคืนเงินมัดจําประกันสัญญา 
 
2. อัตราคาเชาซุมถาวร  (หมายเลข 11 , 13) 
 -  อัตราคาเชา  จํานวน 3,000 บาท / เดือน 
 -  ปดภาคเรียน   จํานวน 1,500 บาท / เดือน 
 -  เงินมัดจําประกันสัญยา จํานวน 9,000 บาท 
 - อัตราเบี้ยปรับรอยละ 1.5 ตอเดือน ของเงืนท่ีคางชําระเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 - กําหนดชําระคาเชากอนวันสุดทายของเดือน 
  
 



ใบเสนอราคา 

การใหเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

...................................... 

เขียนท่ี........................................................... 

วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ..................... 

เรื่อง ขอเสนอเพ่ือเปนผูเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผูเชาพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

  

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................

อายุ.................ป  อยูบานเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน........................................................

ในฐานะตัวแทน/ผูจัดการ (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/ราน)..................................................................................

ตั้งอยูท่ี.................................................................................................................................................................. 

มีความประสงคจะเปนผูเชาพ้ืนทีประกอบกิจการ  โดยมีขอเสนอดังนี้ 

1. ผลตอบแทน 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1. คาเชารายเดือน  
2. ทุนการศึกษา  
3. สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ  

   
 

2. ขอเสนออ่ืน ๆ ใหระบุ (ตามรายละเอียดดังแนบ).................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

2/ขอเสนออ่ืน... 
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2. ขอเสนออ่ืน ๆ (ตอ) 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

3/เอกสาร... 
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3. เอกสารท่ีประการยื่นพิจารณา 

  แผนการลงทุนในธุรกิจท่ีจะดําเนินการ    จํานวน.........แผน 

  แผนการปรับปรุงพ้ืนท่ีและตกแตง    จํานวน.........แผน 

  แผนการปรับปรุงซอมแซมดูแลอาคารตลอดระยะเวลาท่ีเชา จํานวน.........แผน 

  เอกสารการแสดงเปนนิติบุคคล    จํานวน.........แผน 

  หนังสือมอบอํานาจ      จํานวน.........แผน 

  อ่ืน...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

4. หากผูเสนอราคาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูไดรับการคัดเลือก หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจเปด

ประมูลใหมก็ได 

5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้หรือใบ

เสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาใหเขาเสนอราคา 

6. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว 

และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 

7. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม

ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ท่ีไดยื่นเสนอราคา

ในคราวเดียวกัน 

8. ขาพเจารับรองท่ีจะทําสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใน 30 วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับการคัดเลือกจากการประมูล 

 ขาพเจาไดอานประกาศและรายละเอียดท้ังหมดแลวยินดีท่ีจะปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      

ทุกประการ และถือวาการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเปนท่ีสุด 

 

     ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ 

           (............................................................) 

                ตําแหนง....................................................... 



 

 
 

  
 ขาพเจา นาย /นาง/นางสาว.................................................................................................อายุ.....................ป 
เชื้อชาติ...................สัญชาติ.................ศาสนา..................ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.........................
ถนน...................................ตําบล........................อําเภอ...................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท..............................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................... 

ออกให ณ อําเภอ / เขต.............................................................จังหวดั........................................................................... 

 

  ปจจุบันประกอบกิจการอาหาร  ชื่อราน..............................................ประเภทกิจการ............................. 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.................ถนน..............................ตําบล.............................อําเภอ...............................
จังหวัด................................... 

 

  ปจจุบันไมไดประกอบกิจการอาหาร 

 

ใบสมัครและรายละเอียดตางๆ ในสมัครนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา หากขาพเจาไดรับการคัดเลือกเขา
ประกอบการรานคา  ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและสัญญาฯ อยางเครงครัดและจะไม
กระทําการอ่ืนใดอันกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พรอมกันนี้ไดลงลายมือชื่อไวเรียบรอยแลว 

 
 
 (ลงชื่อ)..........................................................ผูสมัคร 
                                                                           (...........................................................) 
        วันท่ี...............เดือน.............................พ.ศ.............. 

หลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 สําเนาบัตรประชาชน 
 รายการอาหาร พรอมราคาท่ีจําหนาย 
 

 

 
สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี 

ไดตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับใบสมัคร  คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครแลวเห็นวาถูกตอง 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผูรับสมัคร 
(............................................................) 

วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............ 




