
แนวทางการใช้ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย 

และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561



วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่บริหาร ดูแลพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย (ทั้งที่ดิน และหรืออาคาร) ทราบ เข้าใจ สามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์
ในการปฏิบัติได้



ความเป็นมา

• พรบ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

• กิจการของรัฐ หมายถึง

(1) กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันมีอ านาจหน้าที่ ต้องท าตามกฎหมาย

(2) กิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยใดหน่วย หนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน

• ร่วมลงทุน หมายถึง “ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบหมายให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่าย
เดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าใน ลักษณะใด”



ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ให้เอกชนเข้ามาด าเนินงานในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ
กิจการที่เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ หรือตามกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ (ตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย) เช่นการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือพิเศษ การจัดสร้างหอพักนักศึกษา
กิจการทีต่้องใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น การให้เอกชนเข้ามาเช่า

พื้นท่ีประกอบการค้าขายเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น

**การด าเนินการในทุกเรื่องที่มีเอกชนเข้ามาด าเนินการ ไม่ว่าจะโดยการอนุญาต การให้สิทธิ หรือการให้
สัมปทาน จึงตกอยู่ในความหมายของ “ร่วมลงทุน” และ “กิจการของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติฯ และ
ประกาศฯ

สรุป

ความเป็นมา



การด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และประกาศฯ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 23 (ต่ ากว่า 1
พันล้านบาท) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 พ.ศ.2559

“ข้อ 7 ในกรณีโครงการขนาดเล็กที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การคัดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการให้ประโยชน์ในกิจการของ
รัฐไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวโดย
อนุโลม”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของ
มหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ความเป็นมา



สรุปแนวคิดของประกาศมหาวิทยาลัยฯ

พรบ ร่วมทุน 2556

พิจารณา
มูลค่า

ด าเนินการตาม 
พรบ. 2556

กรณี มูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านบาท กรณี มูลค่าต่่ากว่า 1 พันล้านบาท

ด าเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

ผู้มีอ านาจจัดให้เช่า ก าหนด
เงื่อนไข

• ตามวัตถุประสงค์/พันธกิจของหน่วยงาน
• เป็นไปตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
• อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม>เกณฑ์ในแนบท้าย

ประกาศ
• ต้องมีก าหนดระยะเวลาของงวดเงินท่ีต้องช าระ 

รวมถึงระยะเวลาการจัดท าสัญญา
• ต้องระบุค่าชดเชย ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมี
• เง่ือนไขอื่นๆ

พิจารณาแล้วว่า ไม่ควรด าเนินการเอง ควรให้เอกชนท า

คณะกรรมการ
รับและเปิดซอง

ประกาศประมูล
• รายละเอียดทรัพย์สิน
• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิประมูล
• ก าหนดวันเวลารับซอง เปิดซอง
• สถานท่ีขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล ราคา

(หากมี)
ท าสัญญา 

ด าเนินการต่อไป

OK

NO

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

1

ยกเลิกประมูล
2

ผู้สนใจยื่น
ประมูล

พิจารณา

ผู้มีอ านาจจัดให้เช่าแต่งตั้ง



การพิจารณามูลค่าโครงการ

คิดค่าที่ดินและหรืออาคาร
ให้ใช้ค่าเช่าตาม “ราคาตลาด/
ราคาประเมิน” 
ค านวณเป็นค่า PV โดย
1. Growth 3% ต่อปี
2. DCR = Govt. Bond
3. อายุการให้เช่า*

*ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าระยะยาว มูลค่าโครงการถึงจะสูงกว่า 1พันล้านบาท (มาตรา 23 พรบ ร่วมทุน 2556)



หัวหน้าส่วนงานปกครองดูแลพ้ืนที่,อาคารต่างๆ ควรพิจารณา“หลักการ”ก่อนการด าเนินการ ดังนี้

• วัตถุประสงค์, พันธกิจ ของคณะ/ส่วนงาน

• ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ

• ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ

• ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

• ความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน

• สิทธิและประโยชนข์องผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน 

หลักการก่อนพิจารณาโครงการต้องดูอะไร

*กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ต้องอนุมัติโดย “อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย”
เกิน 10 ปี ต้องให้สภาพิจารณา
ส่วนมูลค่าที่หัวหน้าส่วนงานอนุมัติได้ <20 ล้านบาทหรือตามทิ่อธิการบดีมอบหมาย
อธิการบดี < 100 ล้านบาท, หากเกิน 100 ล้านบาทต้องให้สภาพิจารณา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน 2553



การก าหนดเงื่อนไขในเอกสารประมูล (หมวด 1, ข้อ 4)

1. อัตราค่าเช่า* ค่าธรรมเนียม (ถ้ามีการเปรียบเทียบว่าเหมาะสมแล้ว ให้ใส่ตาม
เหมาะสมได้เลย แต่ต้องไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ฯ)

2. ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาต้องชัดเจน เช่น ก าหนดการช าระเงิน ก าหนดเวลาจัดท า
สัญญา

3. ค่าชดเชย เช่น การชดเชยกรณีมหาวิทยาลัยลงทุนโครงสร้างไปแล้ว เป็นต้น

4. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนในการด าเนินการ

*ถ้ายังไม่รู้ค่าเช่าที่เหมาะสม ให้แจ้งในเงื่อนไขเอกสารประมูลว่าอัตราต้องไม่ต่ ากว่ากี่บาท



หมวด 1, ข้อ 5

การประมูลเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร (ที่ต้องยกกรรมสิทธิ์ตามข้อ 9) ต้องก าหนด
เงื่อนไขเพ่ิม ดังนี้

1. ก าหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปี

2. ต้องท าประกันวินาศภัยการก่อสร้าง วงเงิน>มูลค่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

3. ผู้เช่าต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้สิทธิการ
ปลูกสร้าง

4. ให้กรรมสิทธ์ิอาคารตกเป็นของมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงการคลัง 

ขั้นตอนในการด าเนินการ



หมวด 1, ข้อ 6

การประมูลเช่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ต้องก าหนดเงื่อนไขเพิ่ม ดังนี้

1. ก าหนดระยะเวลาเช่าตามความเหมาะสม

2. ต้องท าประกันอัคคีภัย วงเงิน>มูลค่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้างตามอัตราส่วนที่เช่า

3. ผู้เช่าต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้สิทธิการ
ปลูกสร้าง

ขั้นตอนในการด าเนินการ

สรุป หมวด 1 ข้อ 4-6 ให้ก าหนดเวลาที่เหมาะสม รวมถึงก าหนดความรับผิดชอบของผู้เช่า
ให้ชัดเจน



หมวด 1, ข้อ 7
การจัดให้เช่าโดยไม่ต้องประมูล 
1. กรณีจัดประมูลแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
2. มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้ผู้เช่ารายนั้น อันเนื่องจากเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้
3. การจัดหาผู้เช่าส าหรับโครงการที่มีหน่วยจ านวนมาก โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการ

เอง เช่น อาคารชุด หอพัก โรงอาหาร 
4. การจัดหาผู้เช่าที่มีคุณสมบัติตรงเพียงรายเดียว
5. ผู้เช่าที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
6. สภาพทรัพย์สินไม่เหมาะ ไม่คุ้มที่จะประมูล โดยให้เสนอ คกก บริหารอสังหาฯ

พิจารณา และน าเสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ

ขั้นตอนในการด าเนินการ



หมวด 2, ข้อ 12, 13

ให้ผู้มีอ านาจจัดให้เช่า แต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการรับ และเปิดซองประมูล

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล

โดยแต่ละชุด ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 2 คน (อาจแต่งตั้งผู้ช านาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับ
การประมูลนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการก็ได้

*กรรมการใน คกก 1และ2 จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้

ขั้นตอนในการด าเนินการ



หมวด 2, ข้อ 15
• ติดประกาศประมูลโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ, สถานที่ที่จะให้เช่า, หรือที่อ่ืนตามเห็นสมควร

• ส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานประมูล (ไม่บังคับ)

• โฆษณาโดยวิธีอื่น (ไม่บังคับ) 

สาระส าคัญที่ต้องมีในรายละเอียดการประมูล

• รายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการให้เช่า เช่น สถานที่ ขนาด สิ่งที่เราต้องการจากธุรกิจของเอกชน

• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประมูล เช่น ต้องเป็นนิติบุคคล ประสบการณใ์นการประกอบกิจการ

• ก าหนดวันเวลารับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูล

• สถานที่ขอรับ/ขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาเอกสาร (กรณีซื้อเอกสาร)

ขั้นตอนในการด าเนินการ



หมวด 2, ข้อ 16
ก่อนวันเปิดซอง ถ้าต้องเพิ่มเติมรายละเอียด (ที่เป็นสาระส าคัญ) ให้ปิดประกาศเพิ่ม (ข้อ 15) และท า
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับเอกสารประมูลไปแล้วทุกราย

หากเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคา ยื่นซองไม่ทันก าหนดเดิม ให้เลื่อนวันเวลารับ-ปิดการรับซอง เปิดซองได้

หมวด 2, ข้อ 17
นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดตามข้อ 16 ห้ามเลื่อนก าหนดเวลารับ และเปิดซอง 

ขั้นตอนในการด าเนินการ



หมวด 2, ข้อ 18 หน้าที่กรรมการ

ขั้นตอนในการด าเนินการ

คณะกรรมการรับและเปิดซอง

รับ และลงทะเบียน
ซองไว้เป็นหลักฐาน

• ประธานกรรมการลงชื่อก ากับซองและบันทึกหน้าซองว่า
เป็นของใคร

• รับเอกสารต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอ
ราคา ถ้าไม่ถูกต้องให้ประธานฯบันทึกรายงาน

• เมื่อพ้นก าหนดรับซอง ห้ามรับซอง/เอกสารต่างๆ อีก
• เปิดซองใบเสนอราคา ประธานอ่านแจ้งราคาของผู้เสนอ

ทุกรายโดยเปิดเผย
• กรรมการลงชื่อก ากับในใบเสนอราคาและเอกสาร

ประกอบทุกแผ่น ทุกคน แล้วจดราคาทุกใบเสนอราคา 
ลงในบัญชีเปรียบเทียบราคา (ถ้าต้องดูเทคนิค ไม่ต้องท า
หน้าที่นี)้

ส่งมอบเอกสาร ให้ 
คกก พิจารณาผล

คณะกรรมการพิจารณาผล

สรุปผล จัดท ารายงานและ
เสนอความเห็น+เอกสาร ต่อผู้

มีอ านาจจัดให้เช่า

ตรวจคุณสมบัติ เอกสาร
ต่างๆ

เลือกผู้เสนอผลประโยชน์
สูงสุด

• กรณีรายละเอียดแตกต่างไป ถ้าไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ท าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือผิดพลาด
เล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนไม่ต้องตัดผู้ประมูลรายนั้นออก

• กรรมการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้
• กรณีราคาเท่ากันให้เรียกมาเสนอราคาใหม่ โดยย่ืนซองเสนอราคา
• กรรมการสามารถเจรจาต่อรองผลประโยชน์เพิ่มได้



หมวด 2, ข้อ 19-22

ขั้นตอนในการด าเนินการ

19 กรณีมีผู้เสนอราคาที่เกณฑ์ ถูกต้องเพียงรายเดียว ถ้า คกก พิจารณาผล เห็นว่าสมควร
ด าเนินการต่อ โดยไม่ต้องยกเลิกประมูลก็ได้

20 กรณีไม่มีผู้เสนอราคา/เสนอแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอผู้มีอ านาจจัดให้เช่ายกเลิก
การประมูล

21 กรณีประมูลเสร็จ แต่ยังไม่ท าสัญญา ถ้ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
ที่ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูล ให้ผู้มีอ านาจจัดให้เช่ายกเลิกการประมูล

22 เมื่อด าเนินการครบถ้วน ให้ผู้มีอ านาจจัดให้เช่าพิจารณาจัดให้เช่าต่อไป

สาระส าคัญ เช่น ระยะเวลาการ
เช่า ลดค่าตอบแทน เปลี่ยน
ประเภทการใช้ประโยชน์



หมวด 3,

ขั้นตอนในการด าเนินการ

23 ต้องท าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เสร็จ ภายใน 45 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการประมูล 

24 กรณีท าสัญญาต่างตอบแทน เช่น การขอเชื่อมทาง ปักเสาไฟฟ้า วางท่อประปาฯลฯ ให้
อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานพิจารณาสัญญาและเงื่อนไขตามความเหมาะสม

26 หลักประกันสัญญา ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ก เงินสด
ข หนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

27  หลักประกันสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ ก าหนดมูลค่าหลักประกันไม่น้อย
กว่า 10% ของค่าก่อสร้างอาคาร



หมวด 3,

ขั้นตอนในการด าเนินการ

28 การเรียกเก็บหลักประกันสัญญา ให้เก็บเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน ต่อสัญญา 
*ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้อง
29 การเก็บรักษาหลักประกันสัญญา 
1. เงินสดให้ส่งกองคลัง เป็นประเภท “เงินฝาก”
2. หนังสือค้ าประกัน 

1. ส านักงานอธิการบดีเป็นคู่สัญญา เก็บที่กองคลัง
2. ส่วนงานเป็นคู่สัญญา เก็บที่ งานคลังของส่วนงาน

30 การคืนหลักประกัน
1. หลักประกันการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ให้คืนตอนครบก าหนด 1 ปี นับต้งแต่

วันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อย
2. หลักประกันสัญญาเช่า ให้คืนภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา และมหาวิทยาลัย

ได้รับคืนพื้นที่เรียบร้อย

คืนโดยไม่คิดดอกเบ้ีย



หมวด 3,

ขั้นตอนในการด าเนินการ

31 กรณีละเมิด เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัย
1. ฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหาย
2. หากสมควรให้เช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่า หลักประกัน ค่าธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์ 

รวมทั้งหากอธิการบดีเห็นสมควรเรียกค่าเสียหายเพิ่มด้วยก็ได้
32 กรณีผู้เช่าท าผิดสัญญา ให้แจ้งแก่ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญา โดยมีก าหนดระยะเวลาพอสมควร 
หากยังผิดสัญญาให้ท าการบอกเลิกสัญญา

33 กรณผีู้เช่าค้างช าระ ค่าเช่า ภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ ที่ต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัย
ตามก าหนด นอกจากเงินที่ค้างแล้ว ให้เรียกเก็บเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างช าระ เศษของ
เดือนนับเป็น 1 เดือน

34 ประกาศฯนีไ้ม่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ



แนบท้ายประกาศ

การใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม
1. การเช่าที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร

1. คิดค่าเช่ารายปี ไม่ต่ ากว่า 3% ของมูลค่าทรัพย์สิน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า (ต่อป)ี 2 เท่าค่าเช่ารายเดือน

2. การเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคาร 
1. ในเขตกรุงเทพฯ คิดค่าเช่าไม่ต่ ากว่า 260 บาท/ตร.ม/เดือน
2. เขตจังหวัดอื่น คิดค่าเช่าใม่ต่ ากว่า 160 บาท/ตร.ม/เดือน
3. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า (ต่อป)ี 2 เท่าค่าเช่ารายเดือน

3. การปรับปรุงค่าเช่า
1. ปรับเพิ่มขึ้น 9% ทุก 3 ปี
2. กรณีท าสัญญาเช่ารายปี ให้ปรับเพิ่ม 9% ของค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี นับแต่ได้มีการปรับเพิ่มข้ึน
3. กรณีท าสัญญาเช่าไม่ถึง 3 ปี ให้ปรับค่าเช่าโดยใช้อัตราส่วนเฉลี่ย 9% ทุก 3 ปี
หากมีเหตุผลความจ าเป็น หรือค่าเช่าเหมาะสมแล้ว ผู้มีอ านาจจัดให้เช่าจะพิจารณาไม่ปรับค่าเช่าก็ได้



แนบท้ายประกาศ



แนบท้ายประกาศ



แนบท้ายประกาศ



แนบท้ายประกาศ



แนบท้ายประกาศ

• กรณีการเช่าหรือการใช้ประโยชน์ที่มิได้ใช้เพื่อการพาณิชยกรรมและ/หรืออุตสาหกรรม ให้น าค าสั่งกรมธนารักษ์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

• อตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นไปตามค าสัง่ของมหาวิทยยาลยั
หากอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เชา่หรือค่าธรรมเนียมการจดัหาประโยชน์ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ียก าหนด ให้ผู้มีอ านาจจดัให้เช่าพิจารณาอนมุตัิได้ตามความจ าเป็น  
กรณีอธิการบดีมอบอ านาจให้หวัหน้าสว่นงานเป็นผู้มีอ านาจหน้าทยี่ในการจดัให้เช่า เมื่อหวัหน้าสว่น

งาน สัง่การตามวรรคสองแล้วให้แจ้งอธิการบดีเพ่ือทยราบด้วย



Q&A



1. วิธีคิดมูลค่าโครงการ (อ้างอิงตาม แนวทางปฏิบัติส าหรับการค านวณมูลค่าโครงการประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ – สคร. 6 มีนาคม 2558)

กรณีเช่าที่ดิน ใช้ค่าเช่า (ตามราคาตลาดหรือราคาประเมิน) คิดอัตราเติบโต 3% ต่อปี และ
คิด Discount Rate เท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุเท่าระยะเวลาสัญญา น ามาค านวณเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน

กรณีเช่าอาคาร ใช้ค่าเช่าตามราคาตลาด คิดอัตราเติบโต 3% ต่อปี และคิด Discount Rate 
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุเท่าระยะเวลาสัญญา น ามาค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน หรือถ้าหา
ไม่ได้ ให้ใช้ Replacement Cost New หักเวลาตามสัดส่วนการเช่า ถ้าไม่สามารถหาได้ให้ใช้ต้นทุนการ
ได้มา (Acquisition) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อม (Depreciation)

ค าถามที่คาดว่าจะพบ



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าโครงการ

ตัวอย่าง เช่น บริษัท A ต้องการเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย 1 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเป็นส านักงานวิจัย สมมติว่าที่ดินแปลงนี้มี
ราคาประเมินตารางวา 10,000 บาท และมีราคาตลาดตารางวาละ 20,000 บาท และขอเช่า 10 ปี (อัตราดอกเบ้ียพันธบัตร
รัฐบาล อายุ 10 ปี เท่ากับ 2.5%) คิดค่าเช่ารายปีเท่ากับ 3.5% ของมูลค่า ดังน้ันค่าเช่าในปีแรก เท่ากับ 

ค่าเช่าตามราคาประเมิน 400 x 10,000 x 3% เท่ากับ 120,000 บาทต่อปี

ค่าเช่าตามราคาตลาด 400 x 20,000 x 3% เท่ากับ 240,000 บาทต่อปี

สูตรค านวณค่า PV
FV = ค่าเงินในอนาคต
i = ดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
n = ระยะเวลา 

อตัราการเติบโตค่าเชา่ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

ปทีี ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตามราคาประเมิน 1,400,000 1,442,000 1,485,260 1,529,818 1,575,712 1,622,984 1,671,673 1,721,823 1,773,478 1,826,682

ตามราคาตลาด 2,800,000 2,884,000 2,970,520 3,059,636 3,151,425 3,245,967 3,343,346 3,443,647 3,546,956 3,653,365

มูลค่าค่าเชา่ปจัจุบนั (PV)

ตามราคาประเมิน 14,311,349 บาท

ตามราคาตลาด 28,622,698 บาท

อัตราเติบโตของ
ค่าเช่า

n =
ระยะเวลา

ค่าเช่า 3.5%

อัตราดอกเบี้ย ( i )



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าโครงการ

ตัวอย่าง เช่น บริษัท B ต้องการเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย 10 ไร่ เพื่อสร้างอาคารศูนย์การค้าสร้างสรรสังคม สมมติว่าที่ดิน
แปลงนี้มีราคาประเมินตารางวา 80,000 บาท และมีราคาตลาดตารางวาละ 120,000 บาท และขอเช่า 30 ปี (อัตรา
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล อายุ 30 ปี เท่ากับ 3.33%) คิดค่าเช่ารายปีเท่ากับ 3% ของมูลค่า ดังน้ันค่าเช่าในปีแรก เท่ากับ 

ค่าเช่าตามราคาประเมิน 4,000 x 80,000 x 3% เท่ากับ 9,600,000 บาทในปีที่ 1

ค่าเช่าตามราคาตลาด 4,000 x 120,000 x 3% เท่ากับ 14,400,000 บาทในปีที่ 1

มูลค่าโครงการเกิน 1 พันล้านบาท ต้องเข้ากระบวนการตาม พรบ ร่วมทุน

บริษัท B ลงทุนสร้างอาคารอีก 40,000 ตารางเมตร@ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 800 ล้านบาท

อตัราการเติบโตค่าเชา่ 3% 3% 3% 3% 3%
ปทีี ่ 1 2 3 28 29 30

ตามราคาประเมิน 9,600,000 9,888,000 10,184,640 21,324,374 21,964,106 22,623,029

ตามราคาตลาด 14,400,000 14,832,000 15,276,960 31,986,562 32,946,159 33,934,543

มูลค่าค่าเชา่ปจัจุบนั (PV)

ตามราคาประเมิน 275,052,415 บาท

ตามราคาตลาด 463,994,262 บาท

n =
ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย ( i )

ค่าเช่า 3%

อัตราเติบโตของ
ค่าเช่า



อตัราการเติบโตค่าเชา่ 3% 3%

ปทีี ่ 1 2 3

ตามราคาตลาด 192,000 197,760 203,693

มูลค่าค่าเชา่ปจัจุบนั (PV)

ตามราคาตลาด 582,816 บาท

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าโครงการ

ตัวอย่าง เช่น บริษัท A ต้องการเช่าอาคารของมหาวิทยาลัย 100 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นร้านค้าขายของให้นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย สมมติว่าพื้นที่อาคารมีราคาค่าเช่าตลาดตารางเมตรละ 160 บาทต่อเดือน และขอเช่า 3 ปี (อัตรา
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 ปี เท่ากับ 1.8%) ดังน้ันค่าเช่าในปีแรก เท่ากับ 

ค่าเช่าตามราคาตลาด 100 x 160 x 12 เท่ากับ 192,000 บาทต่อปี

ถ้าไม่รู้ราคาค่าเช่าตลาด?

อัตราดอกเบี้ย ( i )

อัตราเติบโตของ
ค่าเช่า n =

ระยะเวลาค่าเช่า 160 บาท/ตร.ม/
เดือน



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าโครงการ

ให้ใช้ต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost) แล้วน ามาเฉลี่ยสดัส่วน เช่น ต้นทุนการก่อสร้างอาคารตารางเมตรละ 
30,000 บาท (สมมติอายุอาคารใช้ได้ 30 ปี) โดยที่ผู้เช่าเช่าใช้พื้นที่ 100 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี ค่าเช่าอาคารเท่ากับ

(30,000/30) x 100 x 3 = 300,000 บาท

ถ้าหา Replacement Cost ไม่ได้ ให้ใช้ต้นทุนการได้มาของทรัพย์สิน (Asset Acquisition) ค านวณแทน (โดยไม่ต้องคิดค่า
เสื่อม และคิดตามสัดส่วนระยะเวลาใช้งานได้)

กรณีไม่รู้ค่าเช่าตลาด? ส าหรับการเช่าสิ่งปลูกสร้าง





2 การพาณิชยกรรมและหรืออุตสาหกรรม: การค้า การบริการ การใช้ประโยชน์ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมการบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
หรือการบริการ 

เอกชนมาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้า/บริการ โดยได้รับผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ จัดว่าเป็นเชิงพาณิชยกรรม เช่น

ก เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารเพื่อเปิดร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร หรือด าเนินธุรกิจต่างๆ

ข เอกชนเช่าใช้ที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคาร แล้วท าเป็นอาคารให้เช่า หรือใช้ผลิตสินค้า/บริการต่างๆ 

ค เอกชนเช่าใช้ที่ดิน เพื่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้บุคลากร นักศึกษาอยู่โดยเก็บค่าเช่า

ง เอกชนเช่าที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อปรับปรุงเป็นส านักงาน เพื่อด าเนินธุรกิจของตัวเอง 

ค าถามที่คาดว่าจะพบ



3 แนวคิดการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร
1 มหาวิทยาลัยมีที่ดินอยู่ ต้องการให้เอกชนเช่าเพ่ือสร้างร้านค้า/อาหาร

ก สร้างอาคาร+ตกแต่ง สิ้นสุดสัญญาอาคารและทรัพย์สินตกเป็นของมหาวิทยาลัย

ข สร้างอาคาร+ตกแต่ง แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาให้เอกชนรื้อถอน

2 มหาวิทยาลัยมีที่ดินอยู่ ต้องการให้เอกชนเช่าเพ่ือสร้างโรงแรมและบริหารต่อ

ก ต้องก าหนดเงื่อนไขตามข้อ 5 (ยกกรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย)

3 มหาวิทยาลัยให้เอกชนเช่าที่ดิน+อาคาร

ก เอกชนลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเมื่อหมดสัญญา

ข เอกชนคืนพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยตามเดิม เมื่อหมดสัญญาเช่า

ขึ้นอยู่กับความต้องการของหัวหน้าส่วนงาน ว่าต้องการอะไรจากเอกชน

ค าถามที่คาดว่าจะพบ



การให้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร (ข้อ 5)

“อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงมหรสพ โรงแรม ....... ตามข้อ 9 นั้น”

• ก าหนดสิทธิการเช่าไม่เกิน 30 ปี

• ค่าเช่าไม่ต่ ากว่า 3% ของมูลค่าที่ดิน 

• ต้องให้ผู้เช่าท าประกันภัยการก่อสร้าง “วงเงินไม่ต่ ากว่ามูลค่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง” ในนาม
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับประโยชน์ 

• เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้เช่าต้องท าประกันอัคคีภัยอาคาร “วงเงินไม่ต่ ากว่ามูลค่าอาคาร” ในนาม
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า

• ผู้เช่าต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องช าระอันเนื่องจากการ
ให้สิทธิปลูกสร้างดังกล่าว

• กรรมสิทธิ์อาคารตกเป็นของมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณี

ค าถามที่คาดว่าจะพบ



4 เช่าช่วง: การที่ผู้เช่าน าที่ดินหรือพื้นที่อาคารที่เช่าไปจัดให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วน โดยผู้เช่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดให้เช่านั้น

ตัวอย่างการจัดเป็นเรื่องเช่าช่วง

ก การขอเช่าที่ดิน ท าการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ค้าขายชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ให้เช่าต่อ

ออกเป็นล็อคๆ  ไม่ถือว่าเป็นการเช่าช่วง

ข การขอเช่าอาคาร เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นส านักงาน ปรากฎว่าเอกชนผู้เช่าไม่ได้ด าเนินธุรกิจตามที่ขอใช้
ประโยชน์ไว้ แต่น าพ้ืนที่ไปให้เอกชนรายอื่นเช่าต่อ  ถือว่าเป็นการเช่าช่วง

ค าถามที่คาดว่าจะพบ



5 กรณีการก าหนดราคาค่าเช่า ในพ้ืนที่ที่ไม่ต้องประมูล เช่น หอพัก โรงอาหาร

ก าไร = ราคาขาย – ต้นทุน
สมมติว่า ถ้าจะคิดว่าไม่มีก าไร (ก าไร = 0) ต้องมีก าหนดราคาขายอย่างน้อยเท่ากับต้นทุน

โครงสร้างต้นทุน ปกติประกอบด้วย เงินลงทุน เช่น ค่าที่ดิน, ค่าก่อสร้าง, ค่าปรับปรุงให้ได้อาคารนั้นมา
ใช้งาน, ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ: ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable 
Cost)

ค าถามที่คาดว่าจะพบ

โครงการอบรมความรู้เบือ้งต้นด้านการเงิน บญัชีบริหารฯ



6 ราคาที่เหมาะสม
บางที่มีผู้เช่าเดิม มีฐานข้อมูลราคาจ านวนมากเพียงพอที่จะใช้วิเคราะห์ได้ แต่บางที่ยังไม่เคยมีการเช่า 
หรือมีราคาเปรียบเทียบค่าเช่าที่เหมาะสมได้

“การจัดประมูลเป็นวิธีการได้มาซึ่งราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเช่าถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ” แล้วข้อมูลที่เพียงพอคือ?

ค าถามที่คาดว่าจะพบ

ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
• Traffic
• Target Segmentation
• Purchasing Power
• Competition



ขอบคุณครับ


