ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดให้เช่าพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณชั้นใต้ดินอาคารวิจัย
วิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ในการเช่าใหม่ดังนี้
1. ต้องเป็นบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. บุคลากร 1 ท่าน ขอเช่าพื้นที่ได้เพียง 1 ช่อง จอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. รถที่นามาจอดจะต้องมีบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. กาหนดให้ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรประจาตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ หรือบัตรที่คณะฯ ออกให้ ในการ
สแกนผ่านเข้า-ออก ในกรณีบัตรที่คณะฯ ออกให้สูญหาย ต้องจ่ายค่าดาเนินการออกบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดให้เช่าพื้นที่จอดรถตามวันและเวลาที่ ประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป หากมีผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์ไว้เกินกว่าช่องจอดรถที่มีอยู่ จะใช้วิธีจัดสรรด้วยการจับฉลาก
6. ระยะเวลาเช่า
6.1 เช่า 6 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม
ของปีนั้น ๆ
6.2 เช่า 12 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ
7. อัตราค่าเช่า
7.1 เช่า 6 เดือน รถยนต์ เป็นเงิน 2,400.- บาท รถจักรยานยนต์ เป็นเงิน 780 บาท โดยชาระเงินใน
ครั้งเดียว และต้องชาระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเช่า ของรอบนั้น ๆ และจะไม่คืนให้ทุกกรณี
7.2 อัตราการเช่า 12 เดือน เป็นเงิน 3,600.- บาท รถจักรยานยนต์ เป็นเงิน 1,200.- บาท โดยชาระเงิน
ในครั้งเดียว และต้องชาระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเช่า ของรอบนั้น ๆ และจะไม่คืนให้ทุกกรณี
8. ผู้เช่าระหว่างระยะเวลาเช่า จะกาหนดวันสิ้นสุดสัญญาเช่าของรอบนั้นๆ (โดยคิดค่าเช่าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
เดือนละ 400 บาท)
9. สิทธิการเช่าที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
10. หากผู้เช่าทาผิดกฎกติกาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ใช้
พื้นที่ได้ทันที
ทั้งนี้ขอยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จอดรถยนต์
และจักรยานยนต์ ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
กาหนดการเปิดรับสมัคร
1. วันที่ 20-25 ธันวาคม 2561 ยื่นคาร้องขอเช่าพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าที่จอดรถ ทางระบบ E-mail ของคณะฯ
3. วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 รับแบบฟอร์ม ณ หน่วยอาคารฯ เพื่อชาระค่าเช่าที่จอดรถ ณ กลุ่มงาน
การเงินและพัสดุ
4. วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ติดต่อสแกนบัตรเข้า ออก พื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ หน่วย
อาคารสถานที่และสาธารณูปการ (กรณีเป็นผู้เช่ารายใหม่) สาหรับผู้เช่ารายเก่าสามารถใช้บัตรเดิมใน
การผ่านเข้า-ออก ได้
5. เริ่มจอดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ที่มิได้รับสิทธิ์ในการจอดรถให้นารถออกจากพื้นที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 3 1
ธันวาคม 2561 และหน่วยอาคารฯ จะดาเนินการยกเลิกบัตรการผ่านประตูเข้า -ออก ผู้ขอเช่าพื้นที่จอดรถที่หมด
ระยะเวลาการเช่าในวันที่ 1 มกราคม 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ใบจอง/ขอเช่าพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เขียนที่.............................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ..................
เรื่อง ขอจอง/ขอเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
ข้าพเจ้า....................................................................................... ตาแหน่ง.......................................สังกัด
.............................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอเช่าพื้นที่จอดรถใต้อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม – 30
มิถุนายน 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
อื่น ๆ..........................
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน................................................จังหวัด.....................................
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน....................................จังหวัด.....................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ................................................
(............................................................)
.......................................................................................................................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานงานการเงินและพัสดุ
เพื่อรับชาระเงินค่าเช่าที่จอดรถ ดังนี้
รถยนต์ จานวนเงิน ................ บาท
รถจักรยานยนต์ จานวนเงิน ............. บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ

ลงชื่อ..............................................
เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รับเงิน
ครั้งที่ 1 จานวน..................บาท
(....................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที่...................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน
วันที่.........../.............../...............
ครั้งที่ 2 จานวน..................บาท
(....................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที่...................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน
วันที่.........../.............../...............

