
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 
๓. (ผู้แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดร.พรพิพัฒน์  แก้วกล้า กรรมการ 
๔. 
๕. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศ.เกียรติคุณสุมนต์ 
นายประวิทย์ 

สกลไชย 
อนันตวราศิลป์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย นายณรงศักดิ์  ธงอาษา กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
 

- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 

 
 
นางสาวสมาพร 
รศ.ธีระพล  
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ 
นางสาวระพีพร  

 
 
นนท์พละ 
บันสิทธิ์ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 
ประทุมเลิศ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี – 
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๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๒.๑ งบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ 

วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุม เพ่ือทราบ  งบแสดง
ฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ โดย
น าเสนอรายละเอียดงบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและเงินฝากธนาคาร และวิเคราะห์งบการเงิน โดยมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน ๒๖๗,๓๒๑,๑๗๖.๔๗ บาท และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
เป็นจ านวนเงิน ๙,๒๓๗,๐๔๑.๙๒ บาท  ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบงบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.รายงานงบการแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ทางส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เร่งด าเนินการรายงานผลให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. การสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ที่เสนอต่อท่ีประชุม ยังมิได้ระบุถึงค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เป็นจ านวนเงิน ๑๔.๗๘ ล้านบาท ซ่ึงเป็น
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ และส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ในรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรแยกออกจาก
ค่าใช้สอยเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มิได้อยู่ในหมวดค่าใช้สอย 

๔. ด าเนินการปรับเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคารที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ โดยให้น าหน้าชื่อบัญชีว่า “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
๑.๒.๒ รายงานผลอัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษาและค่าสวัสดิการส าหรับ โครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(โครงการ วมว.) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ อัตราค่า
บ ารุงหอพักนักศึกษาและค่าสวัสดิการส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องอัตราค่าห้องพักของ โครงการ



 - ๓ - 

สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(โครงการ วมว.)  เห็นชอบในอัตราค่าห้องพักส าหรับ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) โดยมีอัตราดังนี้ 

 

 

ค่าใช้จ่าย 

(พัก ๒ รายต่อห้อง) 
ค่าหอพัก 

๑๒ เดือน (บาท) 
ค่าสวัสดิการ 
๑๒ เดือน (บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
เหมาจ่าย (บาท) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
ต่อห้อง ๒๔,๐๐๐ ๒,๘๘๐ ๒,๔๐๐ ๒๙,๒๘๐ 

ต่อราย ๑๒,๐๐๐ ๑,๔๔๐ ๑,๒๑๐ ๑๔,๖๕๐ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ๓๖,๐๐๐ ๗๒๐ ๑,๒๐๐ ๓๗,๙๒๐ 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบอัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษาและค่าสวัสดิการส าหรับ โครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ควรจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าห้องพักส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)  เพื่อรองรับการ
จัดเก็บค่าห้องพักส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธประโยชน์จัดท าประกาศฯ
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สนิและสทิธปิระโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑/๒๕๕๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  
๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข 
 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สนิและสทิธปิระโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒/๒๕๕๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ พิจารณา ร่าง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่าง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งเดิมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

๑. ให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไป 
๒. ให้มีการเสนอชื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ มีเพียงคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือ

ส านักท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ยกเว้นส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนออธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
ทั้งนี้ ไดเ้สนอร่างที่แก้ไขให้ที่ประชุมได้พิจารณาอีกครั้ง 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณา ร่างประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและ มีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีภารกิจ และมีระบบบริหารที่แตกต่างจากคณะ มีลักษณะของการ
ด าเนินงานในเชิงกึ่งธุรกิจ ดังนั้นการได้มาซึ่งผู้บริหาร จึงต้องเป็นผู้บริหารที่มีลักษณะเฉพาะ ท่ีแตกต่างไป
จากนักวิชาการ หรือคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานที่บริหารวิชาในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้แก้ไข ร่าง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เปลี่ยนจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประกาศคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๒. ตัดข้อความและเพิ่มข้อความเรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการ เงื่อนไขการ สรรหา
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๓. เพิ่มข้อความ ข้อ ๕ (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ตัดข้อความและแทนที่ข้อความ ข้อ ๕ (๔) ประธานสภาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เห็นชอบ 
จ านวน ๑ คน 

๕. ตัดข้อความและแทนที่ข้อความข้อ ๕ วรรค ๓ การได้มาซึ่งกรรมการตามความใน 
(๓) ให้คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คัดเลือกกันเองให้ได้
จ านวน ๒ คน และเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งต่อไป 

๖. เพิ่มข้อความ ข้อ ๕ วรรค ๔การได้มาซึ่งกรรมการตามความใน (๔) ให้คณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เห็นชอบให้ได้จ านวน ๑ คน และเสนออธิการบดีแต่งตั้งต่อไป 
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๗. เพิ่มข้อความข้อ ๖ ผู้สมควร...พ.ศ. ๒๕๕๗ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการอาจเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยก็ได้ในกรณีที่เป็นบุคคลภายใน ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก 
ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งและมีประสบการณ์ด้านการบริหารในภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่ปี หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง 

(๒) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน หรือบริหารหน่วยงานโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหน่วยงานที่คล้ายคลึงกับส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องต่อท างานในภาคราชการและเสนอแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนา หรือแผนปรับปรุงส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องกับความประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๓) คุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เห็นสมควร 

๘. เพิ่มข้อความ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาตามวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือท้ังสองอย่างดังต่อไปนี้ 

๙. ตัดข้อความและแทนที่ข้อความข้อ ๗ (๒) ให้คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย 
หรือส านักทีมีฐานเทียบเท่าคณะ เว้นแต่คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สิน เสนอชื่อบุคคลผู้
เห็นสมควรเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แสวงหา
รายช่ือผู้ที่มีศักยภาพจ านวนหนึ่งเพื่อพิจารณารวมกับบุคคลผู้สมัครตามความใน (๑) 

มติที่ประชุมเห็นชอบ และมอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
แก้ไขร่างประกาศ ตามข้อเสนอแนะและเสนอต่ออธิการบดี เพื่อลงนามในประกาศต่อไป 
 

๓.๒ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนด

อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่องพิจารณาอัตราค่า
บ ารุงการ ใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) มอบ ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลอัตราการใช้เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้บริการ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือเปรียบเทียบสาเหตุของความแตกต่างในอัตรา ค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ของธนาคาร ทั้ง ๔ ธนาคาร 
ดังกล่าวและเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) ต่อไป 
และตามมติที่ประชุมดังกล่าว ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ท าหนังสือขอข้อมูลอัตราการใช้
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของทั้ง ๔ ธนาคาร แล้ว ต่อมา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับ
ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ ยังอยู่ในระหว่างการประสานขอข้อมูลจากส านักงานใหญ่ ของ 
ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ดังมีรายละเอียด ปรากฎ ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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๑. ควรก าหนดเกณฑ์อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) โดย
ก าหนดเป็นแบบเขตพื้นที่และอัตราค่าบ ารุงของแต่ละเขตพื้นที่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ 
ควรท าแผนไว้ล่วงหน้า 

๒. ให้เจรจาทบทวน อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) กับ
ธนาคารทั้ง ๔ แห่งในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เครื่อง/ปี  

๓. หากจ าเป็นต้องมีการเจรจาทบทวน อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) กับธนาคารอีกจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่ธนาคารกรุงไทยเสนอคือ ๗๒,๐๐๐ บาท/เครื่อง/ปี 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
และใหเ้สนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการเจรจาขอทบทวนอัตราค่าบ ารุง การใช้พื้นที่ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าการเจรจาขอทบทวนอัตราค่าบ ารุง การใช้ พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระสืบเนื่องวาระท่ี ๓.๒ ระเบียบวาระสืบเนื่องเรื่องก าหนดอัตราค่าบ ารุง
การใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้ทางส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์เจรจาขอทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีโดยเสนออัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ตารางเมตรละ ๒๕๐ บาท/เดือน คิดตามพ้ืนที่การใช้งานจริง 
ระยะเวลาการใช้พื้นที่ จ านวน ๓ ปี และเสนอให้ธนาคารฯมอบทุนการศึกษา เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/
ปี นั้น 

ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๑๓๖ ลงวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๘  เรื่องแจ้งการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ของธนาคารไทยพาณิชย์  ถึงธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยอุบลราช ธานีแล้ว และเม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  ส านัก บริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้ประสานขอทราบความคืบหน้ากับทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทาง
ธนาคารฯแจ้งว่า  อยู่ในระหว่างการประสานงานกับทางส านักงานใหญ่ ดังมีรายละเอียดปรากฎตาม เอกสาร
ประกอบการประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการก าหนดอัตราค่าบ ารุงพื้นท่ีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเร่งรัดผลการพิจารณาอัตราค่า

บ ารุงการใช้พื้นที่ธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 
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ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระสืบเนื่องวาระท่ี ๓.๒ เรื่องก าหนดอัตราค่าบ ารุง การใช้ พ้ืนที่ของธนาคารไทย
พาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขเนื้อหาในร่างสัญญาโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑ แก้ไขเนื้อหาในร่างสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
๑.๑. เปลี่ยนชื่อสัญญาจาก “สัญญาเช่าพ้ืนที่” เป็น“สัญญาการใช้พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย” 
๑.๒. การช าระค่าเช่าพื้นที่ให้ระบุจ านวนงวด จ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละงวด วันที่จะ

ช าระเงินในแต่ละงวดวิธีการช าระโดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
๑.๓. ควรมีค่าประกันสัญญาหรือค่าประกันการเสียหาย ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่า

รวม ๖ เดือน  
๑.๔. ภาษีท่ีเกิดจากการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ธนาคารต้องเป็นผู้ช าระท้ังหมด  

ซึ่งทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการหารือกับทางส านักงาน
กฎหมายและนิติการ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  และมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 

๑. ให้มีการปรับแก้รายละเอียดในสัญญาตามค าแนะน าของที่ประชุมคณะกรรมการ ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  

๒. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รวบรวมส่งสัญญาทั้งหมดให้ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ 

๓. ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการจัดส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ 
๔. ในระหว่างที่รอการ ตรวจสอบสัญญาจากส านักงานอัยการสูงสุด หากมีความจ าเป็นต้อง

ท าสัญญากับผู้ประกอบการให้ใช้สัญญาในรูปแบบเดิมก่อนจนกว่าจะได้สัญญาที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักงานอัยการสูงสุด 

ประเด็นที่เสนอเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและการส่งสัญญาให้ส านักงาน

อัยการสูงสุดตรวจสอบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการตามท่ีหนังสือบันทึกท่ี ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๐๐๑๖ ลงวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องส่งประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการ และใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เสนอประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ และให้ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน วันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
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ด้วยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มิใช่ผู้รับบริการโดยตรงของส านักวิทย
บริการ ดังนั้น ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาจมิต้องเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

มติที่ประชุม ไม่เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 

๔.๒ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่
ภายใต้การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์โดยมอบให้นายภาคภูมิ โทน หงสา หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอัตราค่าใช้พื้นที่ ขนาดของพ้ืนที่และลักษณะของอาหารที่จ าหน่าย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การควบคุมดูแลร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. อัตราค่าใช้พื้นที่ แบบในเขตสถานศึกษา อัตรา ๘,๐๐๐ บาท/ปี แบบนอกเขต
สถานศึกษา อัตรา ๖,๐๐๐ บาท/ปี  

๒. การใช้พื้นท่ี แบบในเขตสถานศึกษา ไม่เกิน ๒ เท่าของซุ้มน้ า ถ้าเกินคิดอัตรา ๒๐๐ 
บาท/ตรม./ปี แบบนอกเขตสถานศึกษา ไม่เกิน ๒ เท่าของซุ้มน้ า ถ้าเกินคิดอัตรา ๒๐๐ บาท/ตรม./ปีและไม่
อนุญาตให้ต่อเติมซุ้มโดยเด็ดขาด 

๓. การวางม้าหินอ่อน/โต๊ะชุดส าเร็จรูป แบบในเขตสถานศึกษา ไม่เกิน ๓ ชุด ถ้าเกินคิด
อัตรา ๒๐๐ บาท/ชุด/ปี แบบนอกเขตสถานศึกษา ไม่เกิน ๓ ชุด ถ้าเกินคิดอัตรา ๒๐๐ บาท/ชุด/ปีและต้อง
บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย 

๔. การจ าหน่ายอาหารปรุง แบบในเขตสถานศึกษา ให้เรียกเก็บอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ปี แบบ
นอกเขตสถานศึกษา อัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ปี ต้องติดตั้งมิเตอร์น้ า และชุดดักไขมันตามข้อก าหนดของโครงการ
จัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การควบคุมดูแลร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม
และอาหารว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งผู้ประกอบการซุ้มอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ไว้อย่างชัดเจน อีกท้ัง อัตราค่า บ ารุงการ ใช้พื้นที่ ตามระเบียบ ฯดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้
การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการควบคุมดูแลร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม

และอาหารว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นระเบียบท่ี จัดท าขึ้นเม่ือยังมิได้ มีการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประกอบกับระเบียบดังกล่าวไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ประกอบการค้า จึงเห็นควรให้
ยกเลิกระเบียบดังกล่าวและ ให้ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการยกร่างประกาศส านักบริหาร
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ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้
การบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย การด าเนินงานและบริหาร
จัดการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประกาศดังกล่าวต้องมี เนื้อหาครอบคลุม
และเหมาะสมในการบริหารสัญญา และมีมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพ ของ ร้าน ค้าและ
ผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานด้วย 

มติที่ประชุม มอบส านัก บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ ยกร่างประกาศฯ
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ รายงานปัญหาการผิดนัดช าระค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือ พิจารณาปัญหา

การผิดนัดช าระค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย คือ นางสาวสุรีพร คณะเมือง 
ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม ๕ ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๕๓,๙๕๖.๕๔ บาท และนางบานเย็น ค าพร ผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท ภายในโรงอาหารกลาง ๒ ค้างช าระค่า
สาธารณูปโภค จ านวน ๕๘,๖๖๖.๘๒ บาท  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้
เชิญผู้ประกอบการทั้งสองรายมาหารือเรื่องแนวทางการช าระหนี้ค้างช าระดังกล่าว ซ่ึงผู้ประกอบการทั้งสองราย
ขอแบ่งช าระค่าสาธารณูปโภคเป็นงวดจ านวน ๑๘ งวด  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
และได้ลงนามในหนังสือยอมรับสภาพหนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยนางสาวสุรีพร คณะเมือง 
ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม ๕ ยอมรับสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๕๓,๙๕๖.๕๔ บาท และระบุว่าจะช าระงวดที่ ๑ จ านวน ๓,๐๕๐.๕๔ บาท ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ส่วนงวดที่ ๒-๑๘ จะช าระงวดละ ๒,๙๙๕.- บาท ภายในวันที่ ๒ ของแต่ละเดือน ส าหรับ นางบานเย็น ค าพร 
ผู้ประกอบการร้าน มินิมาร์ท ภายในโรงอาหารกลาง ๒ ยอมรับสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๕๘,๖๖๖.๘๒ บาทและระบุว่า จะช าระงวดที่ ๑ จ านวน ๓,๔๑๖.๘๒ บาท ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ส่วนงวดที่ ๒-๑๘ จะช าระงวดละ ๓,๒๕๐ บาท ภายในวันที่ ๒ ของแต่ละเดือน  แต่ต่อมาผู้ประกอบการทั้งสอง
รายผิดนัดช าระหนี้ดังกล่าว  

นางสาวสุรีพร คณะเมือง ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ ๒ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จ านวน 
๒,๙๙๕ บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้มีการติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ ๒ ในวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗   แต่ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ ๓ (วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) จ านวน ๒,๙๙๕ บาท ได้มีการ
ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ ๔ (วันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๕๘) จ านวน ๒,๙๙๕ บาท เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินได้ติดตามทวงถามและได้ส่งหนังสือ
ทวงถึง นางสาวสุรีพร คณะเมือง แต่ก็ยังไม่มาช าระหนี้ในงวดที่ ๔ ณปัจจุบัน นางสาวสุรีพร คณะเมือง  มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ จ านวน ๔๔,๙๒๕ บาท 

นางบานเย็น ค าพร ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ ๒ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จ านวน ๓,๒๕๐ 
บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
แต่ผิดนัดช าระหนี้งวดที่ ๓ (วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) จ านวน ๓,๒๕๐ บาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินจึงได้
ติดตามทวงถามและได้มาช าระหนี้งวดที่ ๓ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อมา นางบานเย็น ค าพร  ผิดนัด
ช าระหนี้งวดที่ ๔ (วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘) จ านวน ๓,๒๕๐ บาทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน ได้มีติดตามทวง
ถามและส่งหนังสือทวงถึง นางบา นเย็น ค าพร  แต่ก็ยังไม่มาช าระหนี้ในงวดที่ ๔ ณ ปัจจุบัน มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ จ านวน ๔๘,๗๕๐ บาท 
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้งสองราย ยัง ผิดนัด ช าระค่าสาธารณูปโภค รายเดือนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องส่งหนังสือทวงเพ่ือให้มาช าระเงินค่าสาธารณูปโภคทุกเดือน ดังนี้ 

นางสาวสุรีพร คณะเมือง 
1. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๘๖๑ ลงวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๖๓๔๑ ลงวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค 
3. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๐๖๔ ลงวันที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ ๒ 
4. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๐๗๐ ลงวันที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งผิดนัดช าระค่าสาธารณูปโภค งวดที่ ๔ 
นางบานเย็น ค าพร 
1. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๘๕๗ ลงวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๖๓๔๔ ลงวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค 
3. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๐๖๘ ลงวันที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ ๒ 
4. หนังสือส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๐๖๒ ลงวันที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งผิดนัดช าระค่าสาธารณูปโภค งวดที่ ๔ 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการการแก้ไขปัญหาการท าผิดนัดช าระค่าสาธารณูปโภคของ
ผู้ประกอบการ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการ กับผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน สัญญา โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ประกอบการทราบ และเร่งรัดการ ช าระหนี้  หาก
ผู้ประกอบการมีข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งเป็นหนังสือถึงส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติติดตั้งป้ายโฆษณาและอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาและอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ โดยบริษัท J๒ 
Media Visions ได้ขออนุญาตติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโฆษณาสินค้าใน
รูปแบบใหม่ ซึ่งยังมิเคยมีการด าเนินการในรูปแบบนี้มาก่อน และบริษัทดังกล่าวเสนอขออนุญาตด าเนินการใน 
๒ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ เพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม แมนซั่ม ระยะเวลา ๑ ปี โดยเสนออัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ๘๐,๐๐๐ บาท/๒ ต าแหน่ง/ปี 
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๒. ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าบริเวณศาลารอรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า พอนด์ส ระยะเวลา ๓ เดือน โดยเสนออัตราค่าบ ารุง การใช้ พ้ืนที่ ๕,๐๐๐ 
บาท/เดือน  
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาและอัตราค่า
บ ารุงการใช้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ขออนุมัติใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ เพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม แมนซั่ม ระยะเวลา ๑ ปี ในอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ๘๐,๐๐๐ บาท/๒ ต าแหน่ง/ปี 

๒. ขออนุมัติใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าบริเวณศาลารอรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า พอนด์ส ระยะเวลา ๓ เดือน ในอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน  

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. การอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา ภายในมหาวิทยาลัยให้ค านึงถึงนโยบายของ

มหาวิทยาลัยด้วยว่าจะอนุญาตให้ด าเนินการติดตั้งป้ายโฆษณาในลักษณะใดและ ณ สถานที่ใด จึงเห็นควร
ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อน   หลังจาก
นั้นต้องด าเนินการร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของสินค้าที่จะโฆษณาและนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป   

๒. การพิจารณาอัตราค่าบ ารุง การใช้ พื้นที่โฆษณา ต้องรวบรวมข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เช่นอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ๆบริษัทนั้นๆท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสืบหาอัตราค่า
บ ารุงการใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ท าข้อตกลงกับบริษัท ดังกล่าว หรือบริษัทอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันเพื่อเป็นข้อมูลในพิจารณา 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติเนื่องจากไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และมอบส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑ พิจารณาให้ผู้แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยผู้แทนคณบดีคณะ
บริหารศาสตร์ เนื่องจากคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี คือดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมแทน  
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาการให้ผู้แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ผู้แทนเข้าประชุมได้ และได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดย
ต้องมีหนังสือมอบหมายให้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๕.๒ ขออนุมัติอัตราค่าใช้พื้นที่ส าหรับโครงการ เกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา

ขออนุมัติ อัตราค่าใช้พื้นที่ส าหรับโครงการ เกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๕๘/๒๕๓๙ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๖ และ ๗ คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นท่ีจัด
นิทรรศการ การออกร้านโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ 

๑. การใช้พื้นท่ีเพ่ือจัดนิทรรศการ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท 
๑.๑. การใช้พื้นท่ีนิทรรศการบริษัททางการเกษตร คิดค่าใช้พื้นที่ ล็อคละ ๖,๕๐๐ บาท 
๑.๒. การใช้พื้นท่ีนิทรรศการบริษัทท่ัวไป ใช้พ้ืนที่มาก คิดค่าใช้พ้ืนที่ ล็อคละ ๑๑,๐๐๐ 

บาท 
๑.๓. การใช้พื้นท่ีนิทรรศกา รบริษัททั่วไป ใช้พื้นที่น้อย คิดค่าใช้พื้นท่ี ล็อคละ ๖,๕๐๐ 

บาท 
๒. การใช้พื้นท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยใช้วิธีการประมูล โดยมีรายละเอียดผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก ต้องจัดหาร้านค้า ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ร้าน ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตอัิตราค่าใช้พื้นที่ส าหรับโครงการ เกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
ควรน าค าว่า “เกษตรอีสานใต้” ไปจดลิขสิทธิ์ เนื่องจาก คณะเกษตรศาสตร์การจัดงาน

ดังกล่าวโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก และได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หลายปีและเป็นที่รู้จักกันโดยท่ัวไป จึงควร จดลิขสิทธิ์ค าดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่ืนน าค าว่า “เกษตร
อีสานใต้” ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราค่าใช้พื้นที่ในโครงการ เกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ตามที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เสนอและอนุญาตให้คณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการ งาน
เกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยมิต้องผ่านส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

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 


