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ประกาศขยายเวลารับสมัครผูเชาสถานท่ีประกอบกิจการเชิงพาณิชย ภายในพ้ืนท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

  ตามท่ี คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประกาศรับสมัครผูเชาสถานท่ีสําหรับการประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย บริเวณพ้ืนท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 3 พ้ืนท่ี จึงประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือ
เชาสถานท่ีในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย เพ่ือสําหรับใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
รายละเอียดดังนี้ 

ก. สถานท่ีประกอบกิจการ 

1. พ้ืนท่ี E1 บริเวณชั้น 1 อาคารนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขนาดพ้ืนท่ี 
56 ตารางเมตร (เฉพาะพ้ืนท่ีในอาคาร) เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานอาหารและเครื่องดื่ม 
(พ้ืนท่ีตอเนื่องบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร 110 ตารางเมตร) 

2. พ้ืนท่ี E2 บริเวณชั้น 1 อาคารนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขนาดพ้ืนท่ี 
42 ตารางเมตร เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานจําหนายผลงานศิลปะและของท่ีระลึก  

3. พ้ืนท่ี S1 บริเวณชั้น 1 อาคารบริการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขนาดพ้ืนท่ี 30    
ตารางเมตร เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานอาหารและเครื่องดื่ม 

ข. อัตราเรียกเก็บ 
1. อัตราคาเชาพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 150 บาทตอตารางเมตร ตอเดือน 
 โดยอัตราค าชาใชพ้ืนท่ีดังกลาว เปนอัตราคาเชาพ้ืนท่ีในปแรก  

(หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงอัตราคาเชาพ้ืนท่ี
ตามความเหมาะสมหลังจาก 1 ปแรก) 

2.  คาบํารุงสถานท่ีในอัตราไมต่ํากวาปละ 12,000 บาท ตอป 
3.  คาจัดเก็บขยะเดือนละ 600 บาท 
4.  คาไฟฟา คาน้ําประปา ตามการใชงานจริง ในอัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5.  หลักประกันสัญญาเชา ท่ีผูเชาตองชําระในวันทําสัญญา 

5.1    คาประกันสัญญาเชา    จํานวน 3 เทาของคาเชาพ้ืนท่ี 
5.2    คาประกันจัดเก็บขยะ   1,800 บาท 
5.3    คาประกันสัญญาใชไฟฟา  2,000 บาท 
5.4    คาประกันการใชน้ําประปา   2,000 บาท 

 

 

/2. ค. วัน....... 
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ค. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูสนใจและประสงคเชาสถานท่ี สามารถกรอกแบบฟอรมใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการ
สมัครไดท่ีหนวยพัสดุ อาคารสํานักงาน ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันจันทร
ท่ี 26 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดตอขอดูสถานท่ี และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลข 053 
944 833 

ง. เอกสารท่ีใชในการสมัคร 
1. ใบสมัครผูประกอบการเชาสถานท่ี      1 ชุด 
2. รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)   1 ใบ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบาน       1 ฉบับ 
5. แบบรายการแสดงรูปแบบและลักษณะการออกแบบตกแตงรานคา 1 ชุด 
6. แบบรายการประเภทผลิตภัณฑท่ีนํามาจําหนายพรอมราคาจําหนาย 1 ชุด 
7. เอกสารแสดงประสบการณ พรอมภาพถายสถานท่ีประกอบการผานมาจนถึงปจจุบัน(ถามี) 
8. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

จ. กําหนดการ 
1. ประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ณ ปาย

ประกาศบนเว็บไซตของ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
https://www.finearts.cmu.ac.th/ 

2. ผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือกนําเสนอแนวคิดกิจการ รูปแบบรานคา รูปแบบรายการสินคา ฯลฯ 
ในวันจันทรท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม FA 1 ชั้น 2 สํานักงาน    
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม 2564 ณ ปายประกาศ
บนเว็บไซตของ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม https://www.finearts.cmu.ac.th/  
โดยผลพิจารณาของ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการเชาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย  
บริเวณสถานท่ี หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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                      ขอกําหนดและขอปฏิบัติในการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
                                           ภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

ผูประกอบการจําหนายอาหารเครื่องดื่มภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนด หลักเกณฑ และขอปฏิบัติของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยเครงครัด และใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาเชาสถานท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

1.1 หลักเกณฑ ขอกําหนด และเง่ือนไขสําหรับผูประกอบการในการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภายใน          
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1) ผูประกอบการตองจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการและราคาท่ีกําหนดไวในสัญญาและขอตกลง
ท่ีทําไวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดไวในสัญญาและขอตกลง หรือการ     
ข้ึนราคา ตองแจงขออนุญาตตอคณะวิจิตรศิลป และไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอน  

2) ผูประกอบการรานอาหารและเครื่องดื่ม ตองใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมใชภาชนะโฟมใน
การบรรจุอาหาร หลีกเลี่ยงการใชถุงหิ้วพลาสติก  

3) ผูประกอบการรานอาหารและเครื่องดื่ม ตองสามารถรับชําระเงินผานระบบ QR Code หรือวิธีการอ่ืน      
ท่ีแสดงวาเปนการรับชําระเงินโดยไมรับเงินสด   

4) ไมอนุญาตใหผูประกอบการรานอาหารและเครื่องดื่มทําการประกอบอาหาร ปรุงอาหาร อันเปนการ
รบกวนผูใชบริการ รวมถึงรบกวนบริเวณพ้ืนท่ีภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.2 ขอกําหนดท่ัวไป  

1) หามจําหนายสิ่งผิดกฎหมาย เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และสิ่งเสพติดทุกชนิด 

2) หามใชระบบพนันสงเสริมการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม 

3) หามมิใหผูประกอบการใหผูอ่ืนเชาชวง หรือโอนสิทธิการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม หรือโอนกิจการให
ผูอ่ืนดําเนินการแทนตน หากคณะวิจิตรศิลปรับทราบจะดําเนินการยกเลิกสัญญาทันที 

4) หามมิใหผูประกอบการ และพนักงานอยูอาศัย หรือพักคางคืนภายในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

5) หามตอเติมหรือดัดแปลงบริเวณรานคาใหผิดไปจากลักษณะท่ีคณะวิจิตรศิลปกําหนด ยกเวนจะไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร 
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                ขอกําหนดและขอปฏิบัติในการจําหนายผลงานศิลปะของท่ีระลึก  
                        ภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูประกอบการจําหนายผลงานศิลปะของท่ีระลึก ภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนด หลักเกณฑ และขอปฏิบัติของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยเครงครัด และใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาเชาสถานท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 1.1 หลักเกณฑ ขอกําหนด และเง่ือนไขสําหรับผูประกอบการภายใน หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1) ผูประกอบการตองจําหนายผลงานศิลปะของท่ีระลึก ตามประเภทรายการ และกรอบราคาท่ีกําหนด
ไวในสัญญาและขอตกลงท่ีทําไวกับคณะวิจิตรศิลป นอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดไวในสัญญาและ
ขอตกลง หรือการข้ึนราคา ตองแจงขออนุญาตตอคณะวิจิตรศิลป และไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรกอน 

2) ผูประกอบการรานจําหนายผลงานศิลปะของท่ีระลึก ตองใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หลีกเลี่ยงการใชถุงหิ้วพลาสติก  

3) ผูประกอบการรานจําหนายผลงานศิลปะของท่ีระลึก ตองสามารถรับชําระเงินผานระบบ QR Code 
หรือวิธีการอ่ืน ท่ีแสดงวาเปนการรับชําระเงินโดยไมรับเงินสด  

1.2 ขอกําหนดท่ัวไป  

1) หามจําหนายสิ่งผิดกฎหมาย เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และสิ่งเสพติดทุกชนิด 

2) หามใชระบบพนันสงเสริมการจําหนายสินคา 

3) หามมิใหผูประกอบการใหผูอ่ืนเชาชวง หรือโอนสิทธิการจําหนายสินคา หรือโอนกิจการใหผูอ่ืน
ดําเนินการแทนตน หากคณะวิจิตรศิลปรับทราบจะดําเนินการยกเลิกสัญญาทันที 

4) หามมิใหผูประกอบการ และพนักงานอยูอาศัย หรือพักคางคืนภายในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

5) หามตอเติมหรือดัดแปลงบริเวณรานคาใหผิดไปจากลักษณะท่ีคณะวิจิตรศิลปกําหนด ยกเวนจะ
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 
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             แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งพ้ืนท่ีเชาประกอบกิจการเชิงพาณิชย 

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

 



 

 

ใบสมัครขอเขาคัดเลือกผูประกอบกิจการเชิงพาณิชยในพ้ืนที่  

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

เขียนท่ี…………………………..………………… 

วันท่ี………………………………………………… 

 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………….…………………………….……………..อาย…ุ…..……ป 

เชื้อชาติ……..………………สัญชาติ………….….……ศาสนา…………..…………ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี………………….…………. 

หมูท่ี……….….ถนน………………….……….ตําบล……………………….อําเภอ……………………….จังหวัด……………………… 

หมายเลขโทรศัพท…………………………..Email………………………………………………Line ID ………………………………… 

  

� ปจจุบันประกอบกิจการ / เคยมีประสบการณในกิจการท่ีเก่ียวของ 

ชื่อกิจการ............................................................................................................................................................... 

ท่ีต้ังสถานประกอบการ/ องคการ..............................................................................................................…………. 

Website/ Social media……………………………………………………………………………………..………..……………………… 

หมายเลขโทรศัพท………………………………..…………………Email…………………………..…………………..…………………… 

โดยมีประสบการณในการการประกอบกิจการท่ีเก่ียวของมาเปนระยะไมนอยกวา................................................. 

 

� ปจจุบันมิไดประกอบกิจการท่ีเก่ียวของ  

 

มีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกใหเชาพ้ืนท่ี 

� พ้ืนท่ี E1 บริเวณชั้น 1 อาคารนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ขนาดพ้ืนท่ี 56 ตารางเมตร (ภายในอาคาร) เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานอาหารและเครื่องดื่ม 

� รวมพ้ืนท่ีตอเนื่องบริเวณระเบียง 110 ตารางเมตร 

� ไมรวมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีตอเนื่องบริเวณระเบียง 

และขอเสนอคาเชาพ้ืนท่ีตอเดือนในอัตรา..........................................................บาทตอตารางเมตร 

(ไมต่ํากวา 150 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือน) 

� พ้ืนท่ี E2 บริเวณชั้น 1 อาคารนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ขนาดพ้ืนท่ี 42 ตารางเมตร เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานจําหนายผลงานศิลปะและของท่ี

ระลกึ และขอเสนอคาเชาพ้ืนท่ีตอเดือนในอัตรา..............................................บาท ตอตาราง

เมตร (ไมต่ํากวา 150 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือน) 
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� พ้ืนท่ี S1 บริเวณชั้น 1 อาคารบริการ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ขนาดพ้ืนท่ี 30 ตารางเมตร เพ่ือสําหรับประกอบกิจการรานอาหารและเครื่องดื่ม และขอเสนอ

คาเชาพ้ืนท่ีตอเดือนในอัตรา...........................................................................บาทตอตารางเมตร 

(ไมต่ํากวา 150 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือน) 

 

ท้ังนี้ขาพเจาไดแนบรายการประกอบเพ่ือการพิจารณาดังนี้ 

� รูปแบบรานคา ท่ีแสดงถึงแนวคิด (concept) ราน ตําแหนงผังการจัดรูปแบบราน ภาพแสดง

ลักษณะทัศนียภาพของราน  

� รูปแบบการบริหารจัดการกิจการ (เชน ระบบซ้ือขาย ระบบพนักงาน ระบบการใหบรกิาร) 

� แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม (เชน การลดปริมาณขยะ) 

� เอกสารประกอบการดานการอบรมสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับรานอาหารและเครื่องดื่ม) 

� รูปแบบรายการสินคา ประเภท ปริมาณ และราคา  

� อ่ืน ๆ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา หากไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบกิจการแลว ขาพเจา        

จะเปนผูดําเนินกิจการเอง ตลอดท้ังขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและสัญญาฯ นี้โดยเครงครัด      

และขาพเจา จะไมกระทําการอ่ืนใดอันกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและทรัพยสินของคณะวิจิตรศิลป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

    

      ลงชื่อ…………..…………………………..ผูสมัคร 

            (……………………………..………..) 

 

       

       

 

หมายเหตุ     เอกสารขอความในใบสมัครนี้  คณะวิจิตรศิลปถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการพิจารณา  
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