








 
 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรเช่ำพืน้ทีเ่พือ่ตัง้รำ้นสะดวกซกั 
บรเิวณหอพักนกัศกึษำอำคำร ๕ และ ๗ 

มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ วทิยำเขตหำดใหญ่ 
---------------------------- 

 ด้วย งำนหอพักนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
ด ำเนินกำรตั้งร้ำนสะดวกซักแบบครบวงจรในพื้นที่หอพักนักศึกษำ ผู้ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำยื่นข้อเสนอ
ตำมประกำศนี้ ให้ยื ่นซองข้อเสนอตำมวันและเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยมีเงื ่อนไขและข้อผูกพัน 
ดังต่อไปนี ้

๑. พื้นที่ให้เช่ำ  
๑.๑ หอพักนักศึกษำอำคำร ๕ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น ๑   
๑.๒ หอพักนักศึกษำอำคำร ๗ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น ๑   

ขนำดของพื้นที่ให้เช่ำรวม ๗๕ ตำรำงเมตร แบ่งขนำดพื้นที่ ดังนี้  
- พื้นที่ให้บริกำร (วำงเครื่องซักผ้ำและเครื่องอบผ้ำ) ขนำด ๓๒.๕ ตำรำงเมตร  
- พื้นที่ส่วนกลำง ขนำด ๔๒.๕ ตำรำงเมตร 

๒. คุณสมบัติของผู้ประกอบกำร  
ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรร้ำน
สะดวกซัก และสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกได้ 

๓. ระยะเวลำกำรให้เช่ำพื้นที่  
๓.๑ ระยะเวลำปรับปรุงพื้นที่ ๓๐ วัน (นับตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำเช่ำพื้นที่)  
๓.๒ ระยะเวลำเช่ำพื้นที่ ๓ ปี  

๔. รำยละเอียดและหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องเสนอหลักฐำนแนบมำพร้อมกับ 
ซองข้อเสนอ ดังนี ้
๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดำ อย่ำงน้อยต้องยื่นเอกสำร ดังนี้  

๔.๑.๑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ 
๔.๑.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ  

       ๔.๑.๓ ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน ๒ ฉบับ  
       ๔.๑.๔ ส ำเนำแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ย้อนหลัง ๑ ปี จ ำนวน ๒ ฉบับ  
       ๔.๑.๕ รำยละเอียดกำรยื่นข้อเสนอ แบบแผนธุรกิจ แบบแปลนปรับปรุงพื้นที่ อัตรำค่ำ เช่ำ
พื้นที่ และอัตรำค่ำบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้ำนสะดวกซักอย่ำงละเอียด จ ำนวน ๑ ชุด 

๔.๑.๖ ภำพถ่ำยหรือเอกสำรยืนยันกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรร้ำนสะดวกซัก 
จ ำนวน ๑ ชุด  
๔.๒ กรณีนิติบุคคล อย่ำงน้อยต้องยื่นเอกสำร ดังนี้  

๔.๒.๑ ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ  



 
๔.๒.๒ ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ  

       ๔.๒.๓ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ 
       ๔.๒.๔ ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรนิติบุคคล จ ำนวน ๒ ฉบับ  
       ๔.๒.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรนิติบุคคล จ ำนวน ๒ ฉบับ  
       ๔.๒.๖ ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ย้อนหลัง ๑ ปี จ ำนวน ๒ ฉบับ 

๔.๒.๗ รำยละเอียดกำรยื่นข้อเสนอ แบบแผนธุรกิจ แบบแปลนปรับปรุงพื้นที่ อัตรำค่ำเช่ำ
พื้นที่และอัตรำค่ำบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้ำนสะดวกซักอย่ำงละเอียด จ ำนวน ๑ ชุด 

๔.๒.๘ ภำพถ่ำยหรือเอกสำรยืนยันกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรร้ำนสะดวกซัก 
จ ำนวน ๑ ชุด 

๕. รำยละเอยีดประกอบของรำ้นสะดวกซกั 
๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอติดตั้งเครื่องซักผ้ำแบบฝำหน้ำอัตโนมัตแิละเครื่องอบผ้ำอัตโนมัติ โดย
มีอัตรำค่ำบริกำรที่เหมำะสม ทั้งนี้อัตรำค่ำบริกำรต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรฯ 
เครื ่องซักผ้ำและเครื ่องอบผ้ำที ่ให้บริกำรต้องมีคุณภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรม และเปิดให้บริกำรทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนี ้  
   ๕.๑.๑ หอพักนักศึกษำอำคำร ๕ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น ๑   
  - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๐ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เครื่อง 
  - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๓ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ เครื่อง 
     - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๗ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ เครื่อง 
      - เครื่องอบผ้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๓ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เครื่อง   
     ๕.๑.๒ หอพักนักศึกษำอำคำร ๗ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น ๑   
     - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๐ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เครื่อง 
     - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๓ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ เครื่อง 
     - เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๗ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ เครื่อง 
     - เครื่องอบผ้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๓ กิโลกรัม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เครื่อง  
๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีรำยละเอียด 
ดังนี ้ 
  ๕.๒.๑ ด้ำนปรับปรุงพื้นที่โครงสร้ำง  
      - ปูพื้นกระเบื้องยกระดับจำกพื้นที่เดิม  
      - ทำสีผนังและพื้นที่ให้บริกำรโดยรอบ  
      - ติดตั้งกันสำด  
     - ปรับปรุงโครงสร้ำงอ่ืนๆ (ต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรฯ)  
   ๕.๒.๒ ด้ำนควำมปลอดภัย  
      - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภำยในร้ำนสะดวกซัก และพื้นที่โดยรอบ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  



 
       ๖ ตัว ต้องสำมำรถตรวจสอบภำพ วีดีโอย้อนหลังได้ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น  
      - ติดตั้งถังดับเพลิงภำยในร้ำนสะดวกซัก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ ถัง  
   ๕.๒.๓ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
   - ติดตั้งพัดลมติดผนังภำยในร้ำนสะดวกซัก เพื่อให้มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก จ ำนวนไม่น้อย 
       กว่ำ ๓ เครื่อง  

           - จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลำงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร โดยมีโต๊ะและเก้ำอี้ที่แข็งแรง 
    และทันสมัย เข้ำชุดกัน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ ชุด   
     - ติดตั้งตู้ให้บริกำรแลกเหรียญอัตโนมัติ ภำยในร้ำนสะดวกซัก  
     - ติดตั ้งตู ้ให้บริกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับซักผ้ ำอัตโนมัติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ  
       ผลิตภัณฑ์ปรับผ้ำนุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
     - ติดตั้งอ่ำงล้ำงมือ  
     - ให้บริกำรถังขยะ  
     - ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (WiFi) ให้บริกำรในพื้นที่ร้ำนสะดวกซัก  
     - ติดตั้งระบบไฟส่องสว่ำงภำยในร้ำนสะดวกซักอย่ำงทั่วถึง  
๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งอัตรำรำคำค่ำให้บริกำรโดยละเอียดครบถ้วนและต้องติดประกำศให้
ผู้ใช้บริกำรเห็นได้ชัดเจนภำยในพื้นที่ร้ำนสะดวกซัก   

๖. รำยละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม  
 ๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซักทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หำกปิดให้บริกำร ต้อง      
แจ้งให้ทำงคณะกรรมกำรฯ รับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๓ วัน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องติดประกำศให้
ผู้ใช้บริกำรรับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน และต้องเสียค่ำเช่ำตำมปกติโดยไม่มีข้อยกเว้น  
        ๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอค่ำตอบแทนอันเป็นค่ำเช่ำให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นรำยเดือน ในอัตรำ
เดือนละเท่ำๆ กัน โดยไม่ต ่ำกว่ำอัตรำค่ำตอบแทนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
   ๖.๓ อัตรำค่ำเช่ำพื้นที่แต่ละแห่ง มหำวิทยำลัยก ำหนดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๘,๐๐๐ บำท ต่อเดือน  
        ๖.๔ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำ ต้องวำงหลักประกันสัญญำเช่ำ เป็นจ ำนวนเงิน  
๓ เท่ำของค่ำเช่ำรำยเดือน โดยต้องวำงหลักประกันสัญญำเช่ำ ณ วันท ำสัญญำ  
        ๖.๕ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำ ต้องวำงหลักประกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ/น ้ำประปำ 
ณ วันท ำสัญญำ         
        ๖.๖ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำ ต้องเป็นผู้ช ำระค่ำสำธำรณูปโภคตำมที่ใช้จริงเป็น
รำยเดือน (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ/ค่ำน ้ำประปำ) ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และต้องด ำเนินกำรติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้ำ/มิเตอร์น ้ำประปำ ด้วยตนเอง  
        ๖.๗ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำ จะต้องท ำประกันคุ้มครองอัคคีภัย  
        ๖.๘ ต้องจัดให้มีพนักงำนดูแลรักษำท ำควำมสะอำดเครื่องซักผ้ำ เครื่องอบผ้ำ และบริเวณพื้นที่
โดยรอบของร้ำนสะดวกซักให้มีควำมสะอำดและพร้อมให้บริกำรทุกวัน  
        ๖.๙ กรณีเกิดปัญหำขัดข้องต้องจัดให้มีช่ำงซ่อมบ ำรุงและพร้อมให้บริกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
        ๖.๑๐ รำคำของผลิตภัณฑ์ที่จัดจ ำหน่ำยที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ตั้งรำคำได้ไม่เกินรำคำอ้ำงอิง



 
ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ หรือตำมที ่ได้ร ับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลวิธีกำรคัดเลือก 
ร้ำนสะดวกซัก  
        ๖.๑๑ หำกมีกำรประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ทำงผู้ชนะกำรประมูลต้องด ำเนินกำรช ำระภำษี
ด้วยตนเอง  
  ๖.๑๒ เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำต้องท ำกำร
รื้อถอน ขนย้ำยทรัพย์สินออกไปจำกบริเวณที่เช่ำ และส่งมอบบริเวณที่เช่ำคืนให้แก่ผู้ให้เช่ำในสภำพที่
เรียบร้อย  
        ๖.๑๓ เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำจำกผู้เสนอรำคำค่ำเช่ำ
พื้นที่หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่มหำวิทยำลัยได้รับประโยชน์มำกที่สุด และก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่เหมำะสม        
  ๖.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น ที่เข้ำยื่นข้อเสนอ
ให้แก่มหำวิทยำลัย ณ วันประกำศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำง 
เป็นธรรม  
        ๖.๑๕ กำรยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นเสนอรำคำต้องยื่นซองเสนอรำคำพร้อมเอกสำรต่ำงๆ โดยปิดผนึกให้
เรียบร้อยและน ำมำยื่นซองเสนอรำคำภำยในวันและเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
๗. กำรท ำสัญญำ   
        ๗.๑ กำรพิจำรณำตกลงรับผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นคู่สัญญำ และมหำวิทยำลัยมีหนังสือแจ้งยืนยัน
กำรรับข้อเสนอแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท ำสัญญำกบัมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ภำยใน 
๓ วัน นับถัดจำกวันที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอได้รับหนังสือแจ้งกำรเสนอรับรำคำ หรือวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
และให้ด ำเนินกำรส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำปรับปรุงพื้นที่ได้ทันที 
        ๗.๒ ในวันท ำสัญญำ กรณีให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน ให้จัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจปิดอำกรแสตมป์
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด      
        ๗.๓ ผู้ยื่นเสนอรำยใดเป็นคู่สัญญำต้องได้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำสัญญำ อำทิเช่น ค่ำอำกร
แสตมป์ เป็นต้น 

   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ถือว่ำผู้เข้ำยื่นข้อเสนอ ได้อ่ำนประกำศโดยละเอียดและเข้ำใจ
โดยตลอดแล้ว และรับรองว่ำตนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขในประกำศฉบับนี้ทุกประกำร หำก
ปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ยื่นข้อเสนอขำดคุณสมบัติหรือผิดเงื่อนไขในประกำศฉบับนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอย่อมหมดสิทธิ์
ในกำรยื่นข้อเสนอนั้น และจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 


