
 
 
 
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิท ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 

และพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 10 
---------------------------------------------- 

 
      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้เช่าพ้ืนที่อาคารเพ็ญศรี 
พิชัยสนิท ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 จ านวน 660 ตารางเมตร และอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 10 จ านวน  556 ตาราง
เมตร เพื่อใช้เป็นส านักงานหรือประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้  
               1. รายละเอียดพื้นที่ให้เช่า 
                    1.1 ผู้เช่าสามารถที่จะเลือกเช่าพ้ืนทีอ่าคารเพ็ญศรี พิชัยสนิท ชั้นหนึ่งชั้นใดได้ดังนี้   

                               พ้ืนทีช่ั้น 2 จ านวนพื้นที่ 165 ตารางเมตร 
                               พ้ืนทีช่ั้น 3 จ านวนพื้นที ่165 ตารางเมตร 
                               พ้ืนทีช่ั้น 4 จ านวนพื้นที่ 165 ตารางเมตร 
                               พ้ืนทีช่ั้น 5 จ านวนพื้นที่ 165 ตารางเมตร 
                   1.2 ผู้เช่าสามารถที่จะเลือกเช่าพ้ืนที่ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 10 โซนหนึ่งโซนใดดังนี้ 
        พ้ืนที่โซน A ฝั่งขวา จ านวนพื้นที่ 300 ตารางเมตร 
   พ้ืนที่โซน B ฝั่งซ้าย จ านวนพื้นที ่256 ตารางเมตร    
               2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 
                  2.1 ใบสมัครเข้าประมูลพื้นที่เช่า 
                  2.2 แผนผังพ้ืนที่ให้เช่า 
                  2.3 แบบสัญญาเช่าอาคาร  
               3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา/ผู้เข้าประมูล  
                   3.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
                   3.2 มีสัญชาติไทย 
                   3.3 ต้องมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคง และเชื่อถือได้ 
                   3.4 ต้องไม่เคยผิดสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นใดกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   
               4. เอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอราคา 
                   4.1 ใบสมัครเข้าประมูลพื้นที่เช่า 
                   4.2 ข้อมูลหลักฐานของผู้เสนอราคา 

         4.2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
         (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ฉบับ  
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            (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป           

         4.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 
               (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ        

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  
1 ฉบับ 

       (2) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด (มหาชน) ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

       (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีมี
การมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

 4.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอค่าเช่าขั้นต่ าให้กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย- 
มหิดล 
                    5.1 ในการเสนอราคาประมูลเช่าใช้แบบใบสมัครเข้าประมูลพ้ืนที่เช่าของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เสนอราคากรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ านวนเงิน ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
ราคาที่เสนอจะต้อง ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ ดังนี้  

5.1.1 ก าหนดอายุสัญญาเช่า ไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
5.1.2 ผู้ประมูลจะต้องเสนอค่าเช่าพ้ืนทีใ่นอัตราขั้นต่ าต่อเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 

ปีแตไ่ม่เกิน 3 ปีดังนี้ 
          5.2 ผู้ประมูลได้ (ผู้เช่า) จะต้องเสียอัตราค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า (ต่อปี) เป็นจ านวน 2 เท่า 

ของค่าเช่ารายเดือน  
                    5.3 ผู้ประมูลได้ (ผู้เช่า) จะต้องเป็นผู้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจน 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับการเช่าตามสัญญานี้ (ตลอดอายุสัญญาเช่า)  
               6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
                    6.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบสมัคร ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ และ
รายละเอียด (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขในประกาศนี้ รวมถึงการสัมภาษณ์ 
                    6.2 พิจารณาตัดสินผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในอัตราสูงสุดและหรือผลประโยชน์สูงสุดแก่
คณะฯ (ในอัตราที่ไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยก าหนด) ประเภทและความเหมาะสมส าหรับการเช่าพ้ืนที่ ระบบการ
ท างาน ลักษณะการตกแต่งและภาพลักษณ์ ประสบการณ์การ และองค์ประกอบอื่น ๆ  
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                   6.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายใดก็ได้เช่าพ้ืนที่
อาคารโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้ 
โดยมติเสียงเกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
               7. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
                   7.1 ถ้าผู้เช่าประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าของตนที่มีใน ทรัพย์สินที่เช่านั้นให้บุคคลอ่ืนทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือแบ่งให้เช่าเฉพาะส่วน ผู้เช่าจะต้องได้รับความยินยอมและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน  
                        ผู้เช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่า จะต้องยินยอมให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเข้าตรวจพ้ืนที่เช่า และ ความสะอาดของพ้ืนที่เช่าทุกครั้ง โดยหากผู้เช่าหรือรับโอนสิทธิการเช่า     
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง คณะฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข หากผู้เช่าไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข คณะฯ มีอ านาจบอกเลิกสัญญาเช่าแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ โดยผู้เช่า  
หรือรับโอนสิทธิการเช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
                  7.2 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัคร เว้นแต่เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าแล้ว
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ณ งานบริหารการเงิน ส านักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ดังนี้ 

การด าเนินการ/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการ/การช าระเงิน 
7.1 ค่าเช่าพื้นที ่
   7.1.1 ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 
   7.1.2 ค่าเช่าเดือนต่อไป 

 
ในวันท าสัญญา 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

7.2 ค่าไฟฟ้า อัตราหน่วยละ 5 บาท 
7.3 ค่าน้ าประปา อัตราหน่วยละ 25 บาท 
7.4 ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า (ต่อปี) เป็น
จ านวน 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน (คณะฯ จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทุกกรณี) 

วันท าสัญญา  

7.5 หลักประกันสัญญาเช่าเพ่ือประกันความ 
     เสียหายเป็นเงินสด หรือโอนผ่ านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 016-210322-
3 จ านวน 3 เท่าของค่าเช่ารายเดือน (คณะฯ จะ
คืนเงินค่าหลักประกันสัญญาเช่าเมื่อผู้เช่าพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่า)  

วันท าสัญญา 

7.6 สัญญาประกันอัคคีภัย ส่งมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ผู้ให้เช่า
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญาเช่า 

7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 
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     8. ก าหนดการ 
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ 

8.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีเ่ว็บไซต์                 
www.ph.mahidol.ac.th หรืองานพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-354-8556 

ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน2565 จนถึงวัน
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 
เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

8.2 ยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่งานพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565   
ระหว่างเวลา เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)  

8.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
สัมภาษณ์ โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1 และท่ีเว็บไซต์ www. 
ph.mahidol.ac.th 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

8.4 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยติดประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
ชั้น 1 และท่ีเว็บไซต์ www. ph.mahidol.ac.th 

ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  
 

8.4 ท าสัญญาและช าระเงินแรกเข้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565  
ณ งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ 02-354-8556 หรือ 080-055-4850 

 

                                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒    เมษายน 2565          
  
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์) 
       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 

http://www.ph.mahidol.ac.th/
http://www.ph.mahidol.ac.th/
http://www.ph.mahidol.ac.th/
http://www.ph.mahidol.ac.th/
https://doc.ph.mahidol.ac.th/phonebook/inc/education.php?per_id=56VS4QL


แผนผังพื้นที่เช่าอาคารสาธารณสุขวิศษิฏ์ ชั้น 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซน A เอ จ านวนพื้นที่ 300 ตรม. เสนอราคาขั้นต่ าตารางเมตรละ 450.-บาท คิดเป็นจ านวนเงินโซ เอ 135,000.-บาท 
โซน B  บี จ านวนพื้นที่ 256 ตรม. เสนอราคาขั้นต่ าตารางเมตรละ 450.-บาท คิดเป็นจ านวนเงินโซน บี 115,200.-บาท 

 



แผนผังพื้นที่เช่าอาคารเพญ็ศรี พิชัยสนิท ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ผังพื้นที่ 2-5 เหมือนกันทุกชั้น ขนาดพื้นที่ชั้นละ 165 ตรม. 
            เสนอราคาขั้นต่ าตารางเมตรละ 450.-บาท  

คิดเป็นจ านวนเงินชั้นละ 74,250.-บาท 


