
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป 

ณ ห้อง U๖ ชั้น ๑ โรงแรมยูเพลส (สถานปฏบิัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 

 ๓. (ผู้แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดร.สรินทิพย์  ทวีเดช กรรมการ 
 ๔. 
 ๕. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

นายประวิทย์ 
นายณรงศักดิ์ 

อนันตวราศิลป์ 
ธงอาษา 

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๖. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 
และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ติดราชการ 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 

 
 
นางสาวสมาพร 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ 
นายชนษ์ปกรณ์  
นางสาวระพีพร  

 
 
นนท์พละ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 
หาญชูวงศ ์
ประทุมเลิศ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 
 
 
 



 
 
 

- ๒ - 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ รายงานผลจ านวนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษาส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผล

จ านวนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษาส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวน ๓๐ รายเป็น 
ชาย จ านวน ๘ ราย และหญิง จ านวน ๒๒ ราย อาจารย์ที่ปรึกษา ชาย จ านวน ๑ ราย และหญิง จ านวน ๑ 
ราย และจะเข้าพักในหอพักราชาวดี ๒ และราชพฤกษ์ ๒ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบจ านวนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษาส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องของรูปแบบรายงานการประชุม วิธีการเสนอ
วาระการประชุม โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ให้ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานการประชุมให้เป็นไปตามแนวทาง
เดียวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

๒. การเสนอวาระการประชุมควรมีรายละเอียดเนื้อหา กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย ชื่อ
เรื่อง เนื้อหา และมติที่ประชุม มีความสอดคล้องกัน 

๓. มติที่ประชุมควรมีเนื้อหาที่สั้นและกระชับ 

มติที่ประชุม  มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ
เสนอรายงานดังกล่าวในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการเจรจาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM)  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผล

การเจรจาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีมติให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้งาน
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของแต่ละธนาคารเพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการ
ใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นั้น 



 
 
 

- ๓ - 

ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ขอข้อมูลอัตราการใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังต่อไปนี้ 

๑. ธนาคารกรุงไทย ได้ด าเนินการส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ด าเนินการส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓. ธนาคารออมสิน แจ้งว่าไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลลับของทางธนาคาร 
๔. ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการประสานขอข้อมูลจากส านักงานใหญ่ 
และสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับ
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวเพ่ือเจรจาทบทวนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) อัตรา
ใหม่ คือ เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปีโดยจะมีผลในรอบการต่อสัญญาใหม่ ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้ง ๔ แห่งแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน มีเพียงธนาคารออมสินเท่านั้นที่
ได้แจ้งผลการพิจารณาแก่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ว่าจะขอต่อสัญญาการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพียง ๑ เครื่อง คือ เครื่องที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารเรียนรวม ๑ แต่จะไม่ขอ
ต่อสัญญาใช้พ้ืนที่ของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่บริเวณหอพักนักศึกษาลีลาวดี ๒ และจะขอช าระค่าใช้
พ้ืนที่ของเครื่องดังกล่าว ในอัตราเดิม (๓๐,๐๐๐ บาท/ปี) เป็นรายเดือนจนกว่าจะเคลื่อนย้ายเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติออกไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM) 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ เนื่องจากการเจรจาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่
เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และต่อสัญญาเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
ธนาคารผู้ขอใช้พื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการดังกล่าว จึงเห็นควรให้ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ท าหนังสือเร่งรัดการพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติการตามอัตราที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอและการต่อสัญญาถึงธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ โดยก าหนดวันสิ้นสุดในการเจรจาต่อรองภายใน ๖๐ วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
๓.๒ ขออนุมัติอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสัญญาการขอใช้พ้ืนที่
ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับเดิมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และ
สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการบริหารส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๗  เห็นชอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่องการ



 
 
 

- ๔ - 

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ใหม่โดยเสนอทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ตารางเมตรละ ๒๕๐ บาท/
เดือน โดยคิดตามพ้ืนที่การใช้งานจริงเป็นจ านวน ๑๖๐ ตารางเมตร และเสนอให้มอบทุนการศึกษา เป็นจ านวน
เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปีระยะการใช้พื้นท่ีจ านวน ๓ ปี 

ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ท าหนังสือแจ้งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือขอต่อสัญญาการใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- มติของคณะกรรมการบริหารส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประชุมเมื่อ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณาอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ของธนาคารและเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ อัตราค่าบ ารุงการใช้ พ้ืนที่ ของธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ตารางเมตรละ ๒๕๐ บาท/เดือน โดยคิดตามพ้ืนที่การใช้
งานจริงเป็นจ านวน ๑๖๐ ตารางเมตร และมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท/ปีระยะเวลาการใช้พื้นท่ี จ านวนทั้งสิ้น ๓ ปีตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
๓.๓.รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงาน

อัยการสูงสุดตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบจากการ
ประชุมหารือระหว่างส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กับส านักงานกฎหมายและนิติการ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๘  มีความคิดเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

๑. ให้มีการปรับรายละเอียดในสัญญาตามค าแนะน าของที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  

๒. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รวบรวมสัญญาทั้งหมดให้ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

๓. ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการจัดส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ 
๔. ในระหว่างที่รอการตรวจสอบสัญญาจากส านักงานอัยการสูงสุด หากมีความจ าเป็นต้องท า

สัญญาให้กับผู้ประกอบการ ขอให้ใช้สัญญาในรูปแบบเดิมก่อนจนกว่าส านักงานอัยการสูงสุดจะตรวจสอบ
สัญญาเสร็จ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงาน

อัยการสูงสุดตรวจสอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการยกร่างประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
ร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าว่า สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เก่ียวข้องจ านวน ๓ ฉบับแล้ว ดังนี้ 

๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องข้อก าหนดในการด าเนินการร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลร้านค้าและ
บริการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ในการจัดท าร่างประกาศทั้ง ๓ ฉบับ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ศึกษา
ข้ อมู ลการด า เนิ น งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบ ริห ารจั ดก ารท รัพ ย์ สิ น ของมหาวิท ยาลั ยขอน แก่ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้ส่งร่างประกาศทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวถึงส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือพิจารณาแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้า
และผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ให้รวมร่างประกาศทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ

สะดวกในการอ้างอิงแนวปฏิบัติ 
๒. ให้เสนอร่างประกาศที่แก้ไขแล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาก่อนน าส่งไปยังส านักงานกฎหมายและนิติการ 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เห็นชอบในการแบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็น ๓ หน่วยงาน คือ 
ส านักงานอ านวยการฝ่ายหอพักนักศึกษา และฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการแบ่งส่วนงาน เป็น ๓ หน่วยงาน 
คือ ส านักงานผู้อ านวยการฝ่ายหอพักนักศึกษา และฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน และมอบมหาวิทยาลัยไป



 
 
 

- ๖ - 

ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ใหม่ และเมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๖ พิจารณาข้อสรุปการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสรุป
การจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการดังนี้ 

๑. ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจให้บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขกรณี มิได้ส่งสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ 
๓. ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขกรณีแก้ไขสัญญา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ในกรณีของร้านสะดวกซ้ือ 7- ELEVEN และ ร้าน Café Amazon 
และจากมติดังกล่าวทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการน าเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
๑. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนวทางการแก้ไขในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจให้บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เห็นพ้องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ให้มหาวิทยาลัยท าหนังสือขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพ่ือใช้พ้ืนที่ดังกล่าวด าเนินกิจการสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. เห็นควรให้ส านักงานกฎหมายและนิติการให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขกรณี 
มิได้ส่งสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ 

๓. ในกรณีร้านสะดวกซื้อ 7- ELEVEN และ ร้าน Café Amazon ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ เห็นพ้องกับคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเจรจากับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือแก้ไขบันทึกข้อตกลงการ
จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้ระบุข้อความเพ่ือเป็นสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอันจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้ 
และเห็นควรให้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเจรจาขอทบทวนอัตราค่าบ ารุง การใช้
พ้ืนที่ของร้านสะดวกซ้ือ 7- ELEVEN และ ร้าน Café Amazon 

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่บริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท า
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แผนการใช้พ้ืนที่ว่าจะต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในปีใด พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนเพ่ือ
เจรจาขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต่อไป 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ให้ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการเจรจาขออนุญาตให้จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง

เพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกรมป่าไม้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับกรมป่าไม้ 
โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ ดังนี้ 

๔.๑. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
๔.๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
๔.๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการ 
๔.๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ 
๔.๕. นายภาคภูมิ โทนหงสา เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ 

๒. หลังจากได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากกรมป่าไม้แล้ว ให้ด าเนินการเจรจากับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
ยกเลิกบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ด าเนินการจัดท าสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๓. เม่ือด าเนินการจัดท าสัญญากับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ส่ง
สัญญาดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ขอขยายเวลารายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือขอขยายเวลา
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
ตามความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการส่ง
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตคือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
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บัญชีรับอนุญาต ได้ส่งงบแสดงสถานะทางการเงินให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แก้ไขเป็นจ านวน 
๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แจ้งให้ด าเนินการแก้ไขงบ
แสดงผลการด าเนินงานและงบกระแสเงินสด  

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แจ้งให้แก้ไขงบแสดง
สถานะทางการเงินตามรูปแบบงบการเงินแบบใหม่ 

ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแจ้งให้แก้ไขตัวเลขของงบ
แสดงสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ให้ค านวณและแก้ไขค่าเสื่อมราคา และตรวจสอบกับกองคลัง 

ณ ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่ได้รับรองงบแสดงสถานะการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

จากเหตุดังกล่าวท าให้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขงบแสดงสถานะทางการเงิน 
ล่วงเลย ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔ 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาขอขยายเวลารายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔ ให้ผู้อ านวยการควบคุมดูแลและจัดการให้มี
การจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลา
ต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของรอบปีงบประมาณ ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

จึงเห็นควรให้ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดท าหนังสือขอ
ขยายเวลารายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

๔.๒ พิจารณามาตรการด าเนินการกับผู้ประกอบการที่มีหนี้สินค้างช าระ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณามาตรการ

ด าเนินการกับผู้ประกอบการที่มีหนี้สินค้างช าระตามที่ส านักส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ด าเนินการเร่งรัดการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการ และจากการด าเนินการดังกล่าว พบว่ามี
ผู้ประกอบการจ านวน ๒ ราย ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลานานและมียอดค้างช าระเป็นจ านวน
มาก คือ นางสาวสุรีพร คณะเมือง ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม 5 ค้างช าระค่า
สาธารณูปโภค จ านวน 53,956.54 บาท และนางบานเย็น ค าพร ผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท ภายในโรง
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อาหารกลาง 2 ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค จ านวน 58,666.82 บาท  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ส านัก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งสองรายมาหารือเรื่องแนวทางการช าระหนี้ค้างช าระ
ดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการทั้งสองรายขอแบ่งช าระค่าสาธารณูปโภคเป็นงวดจ านวน ๑๘ งวด  เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2559 และได้ลงนามในหนังสือยอมรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 25๕๗ 
โดยนางสาวสุรีพร คณะเมือง ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม 5 ยอมรับสภาพหนี้
ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 53,956.54 บาท และระบุว่าจะช าระงวดที่ 1 จ านวน 3,050.54 บาท ภายใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ส่วนงวดที่ 2-18 จะช าระงวดละ 2,995 บาท ภายในวันที่ 2 ของแต่ละเดือน 
ส าหรับ นางบานเย็น ค าพร ผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท ภายในโรงอาหารกลาง 2 ยอมรับสภาพหนี้ค่า
สาธารณูปโภค จ านวน 58,666.82 บาทและระบุว่า จะช าระงวดที่ 1 จ านวน 3,416.82 บาท ภายในวันที่ 
17 ตุลาคม 2557 ส่วนงวดที่ 2-18 จะช าระงวดละ 3,250 บาท ภายในวันที่ 2 ของแต่ละเดือน  แต่ต่อมา
ผู้ประกอบการทั้งสองรายผิดนัดช าระหนี้ดังกล่าว  

นางสาวสุรีพร คณะเมือง ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ 2 (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) จ านวน 
2,995 บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้มีการติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่  2 ในวันที่  7 
พฤศจิกายน 2557 แต่ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ 3 (วันที่ 2 ธันวาคม 2557) จ านวน 2,995 บาท ได้มีการ
ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ผิดนัดช าระหนี้งวดที่  4 (วันที่ 2 
มกราคม 2558) จ านวน 2,995 บาท เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินได้ติดตามทวงถามและได้ส่งหนังสือ
ทวงถึง นางสาวสุรีพร คณะเมือง แต่ก็ยังไม่มาช าระหนี้ในงวดที่ 4 ณปัจจุบัน นางสาวสุรีพร คณะเมือง มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ จ านวน 44,925 บาท 

นางบานเย็น ค าพร ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ 2 (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) จ านวน 3,250 
บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ 2  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557   
แต่ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ 3 (วันที่ 2 ธันวาคม 2557) จ านวน 3,250 บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินจึงได้
ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ 3 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ต่อมา นางบานเย็น ค าพร ผิดนัด
ช าระหนี้งวดที่ 4 (วันที่ 2 มกราคม 2558) จ านวน 3,250 บาทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้มีติดตามทวง
ถามและส่งหนังสือทวงถึงนางบานเย็น ค าพร แต่ก็ยังไม่มาช าระหนี้ ในงวดที่  4 ณ ปัจจุบัน มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ จ านวน 48,750 บาท 

นอกจากค่าสาธารณูปโภคที่ค้างช าระดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายยังค้าง
ช าระค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2558 ด้วย ตามสัญญา นางสุรีพร คณะเมือง ต้องช าระค่าบ ารุงการใช้
พ้ืนที่ จ านวน ๕5,๐๐๐ บาท/ปีและค่าประกันสัญญา ๕,๐๐๐ บาท/ปี แต่ได้ท าหนังสือขอขยายระยะเวลา
สัญญาจากเดิม 30 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น 1 สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง 1 สิงหาคม 
2558 กรณีของ นางบานเย็น ค าพร ต้องช าระค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี และค่าประกัน ๕,๐๐๐ 
บาท/ปี แต่ได้ท าหนังสือขออนุมัติปรับลดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2558 จากอัตราเดิม เป็น 
๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 4 .3 เรื่องการขอปรับลดอัตราค่า
บ ารุงการใช้พ้ืนที่ของผู้ประกอบการ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการขอขยายระยะเวลาสัญญา ของนางสุรีพร คณะ
เมือง และไม่อนุมัติปรับลดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของนางบานเย็น ค าพร  ต่อมา ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายทราบถึงผลการพิจารณาและให้ผู้ประกอบการมา
ช าระเงินค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ตามอัตราเดิมและด าเนินการท านิติกรรมสัญญาการใช้พ้ืนที่  ในวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 นางบานเย็น ค าพร ได้มาช าระค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท ท าให้ยังคงมีหนี้ค้างช าระค่า



 
 
 

- ๑๐ - 

บ ารุงการใช้พ้ืนที่ 5,000 บาท ค่าประกันสัญญา 5,๐๐๐ บาท และค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๕๐,๑๒๘.๔๕ 
บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐,๑๒๘.๔๕ บาท ส่วนนางสาวสุรีพร คณะเมือง ไม่ได้มาช าระหนี้ใดๆ ท าให้ยังคงค้างช าระค่า
บ ารุงการใช้พ้ืนที่ เป็นจ านวนเงิน 55,๐๐๐ บาท ค่าประกันสัญญา ๕,๐๐๐ บาทและค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๓๕,๙๔๐ บาท รวมทั้งสิ้น 9๕,๙๔๐ บาท  ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทางส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์จึงได้ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการทั้ง ๒ รายอีกครั้งเพ่ือเร่งรัดให้ช าระหนี้ค้างช าระทั้งหมดและ
ขนย้ายสิ่งของออกจากพ้ืนที่  ต่อมา นางบานเย็น ค าพร ได้ท าหนังสือแจ้งข้อขัดข้องในการช าระหนี้ค้างช าระ
มาถึงส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยขอช าระเงินทั้งหมดภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘  ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาพิจารณามาตรการด าเนินการกับผู้ประกอบการที่มีหนี้สินค้างช าระ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

๑. ให้ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการเพื่อให้เร่งรัดการช าระหนี้ค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ภายในวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

๒. หากผู้ประกอบการไม่ด าเนินการภายในก าหนด ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือจากส านักฯ 

๓. ใหย้กเลิกสัญญาการใช้พื้นที่และด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

๕.๑ พิจารณาร่างสัญญาขอใช้พื้นที่ประกอบกิจการร้านกาแฟสด (Café Amazon) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างสัญญา

ขอเช่าสถานที่เพ่ือประกอบกิจการร้านกาแฟสด (Café Amazon) ตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้
ด าเนินการตรวจสอบร่างสัญญาขอเช่าสถานที่เพ่ือประกอบกิจการร้านกาแฟสด (Café Amazon) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ส่งร่างสัญญาเช่าสถานที่เพ่ือประกอบกิจการร้านกาแฟสด (Café Amazon) ไปยัง ฝ่ายกฎหมาย 
ของ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และฝ่ายกฎหมาย บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาแล้ว โดยมีข้อ
สัญญาบางประเด็น ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับแก้ คือ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๓ ในร่างสัญญา  

ทางส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาข้อสัญญาแล้วและมีความเห็นว่าข้อสัญญาที่ 
๒๐ และข้อ ๒๓ ทีฝ่่ายกฎหมาย บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ไดข้อให้มหาวิทยาลัยปรับแก้นั้น สามารถปรับแก้
ได้ โดยไม่ท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียประโยชน์แต่อย่างใด และเห็นสมควรน าเสนอร่างสัญญาดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนออธิการบดีลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาร่างสัญญาเช่าสถานที่เพ่ือประกอบกิจการร้านกาแฟสด (Café Amazon) 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 



 
 
 

- ๑๑ - 

๑. ตัดข้อความและแทนที่ข้อความ  สัญญาขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านกาแฟสด 
(Café Amazon) 

๒. แก้ไขข้อความในสัญญาดังนี้ 
๒.๑. ค าว่า ผู้ให้เช่า แก้ไขเป็น ผู้ให้ใช้พื้นที่ 
๒.๒. ค าว่า ผู้เช่า แก้ไขเป็น ผู้ขอใช้พื้นที่ 
๒.๓. ค าว่า ผู้ใช้เช่า แก้ไขเป็น ผู้ใช้พื้นที่ 
๒.๔. ค าว่า ค่าเช่า แก้ไขเป็น ค่าบ ารุง 
๒.๕. ค าว่า เช่า แก้ไขเป็น ขอใช้พื้นที่ 
๒.๖. ค าว่า สถานที่เช่า แก้ไขเป็น สถานที่ขอใช้พื้นที่ 

๓. แก้ไขข้อความ และเพิ่มข้อความ ข้อ ๖ ผู้เช่าผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องจ าหน่าย กาแฟสด 
เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ตามสัญญาข้อ ๑ ให้มีปริมาณเพียงพอแก่ผู้บริโภค โดยมีคุณภาพถูกหลักอนามัยทุก 
ๆ วันที่เปิดด าเนินการ ส าหรับเครื่องดื่มนั้นต้องมิใช้สุราหรือเครื่องดื่มท่ีท าให้เกิดอาการมึนเมาและยาสูบ 

๔. แก้ไขข้อความและตัดข้อความ  ข้อ ๒๐ เม่ือผู้เช่าผู้ขอใช้พื้นที่ปฏิบัติตามผิดสัญญา...
และยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ต้องเสียหายยิ่งกว่าเบี้ยปรับอีกโสดหนึ่งด้วย 

๕. ตัดข้อความ ข้อ ๒๓ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

                                                           
(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

                                          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 


