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1.4 บริเวณพ้ืนที่คณะวิทยำศำสตร์  

1.4.1 ประเภทร้ำนอำหำร บริเวณอำคำรชีวภำพ    จ ำนวน 1 ร้ำน 
         (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
 

1.5 บริเวณพ้ืนที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี   
1.5.1 ประเภทร้ำนเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง     จ ำนวน 1 ร้ำน 

(อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 20 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
  1.5.2 ประเภทร้ำนถ่ำยเอกสำร ส ำนักงำนอธิกำรบดีหลังใหม่ จ ำนวน 1 ร้ำน 

         (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
 

1.6 บริเวณพ้ืนที่คณะศิลปศำสตร์ 
1.6.1 ประเภทซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง คณะศิลปศำสตร์ ซุ้มที่ 2   จ ำนวน 1 ร้ำน 

 (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 8 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
1.6.2 ประเภทร้ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำรคณะศิลปศำสตร์    จ ำนวน 1 ร้ำน 

      (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 8 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564)   
 

1.7 บริเวณพ้ืนที่อำคำรเรียนรวม  
1.7.1 ประเภทซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง อำคำรเรียนรวม 3   จ ำนวน 1 ร้ำน  
         (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 20 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
1.7.2 ประเภทร้ำนเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง อำคำรเรียนรวม 5  จ ำนวน 1 ร้ำน 
         (อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2566)

           
1.8 บริเวณพ้ืนที่หอพักนักศึกษำ 

1.8.1 ประเภทร้ำนค้ำทั่วไปหรือบริกำรอ่ืนๆ อำคำรบริกำร 2   จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 20 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564)      
1.8.2 ประเภทร้ำนเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง อำคำรบริกำร 3   จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำเริ่มวันที่ 20 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564)

   
1.9 บริเวณพ้ืนที่หน้ำศูนย์อำหำร 

1.9.1 ประเภทร้ำนค้ำบริกำรเครื่องซัก-อบผ้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ  จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566) 
 

1.10 บริเวณพ้ืนที่อำคำรพักอำศัยบุคลำกร 3  
1.10.1 ประเภทร้ำนกำแฟสด เครื่องด่ืมและอำหำรว่ำง   จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566) 
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1.11 บริเวณพ้ืนที่ส ำนักวิทยบริกำร 
1.11.1 ประเภทร้ำนกำแฟสด เครื่องด่ืมและอำหำรว่ำง   จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566) 
 

1.12 บริเวณพ้ืนที่คณะบริหำรศำสตร์ 
1.12.1 ประเภทร้ำนกำแฟสด เครื่องด่ืมและอำหำรว่ำง   จ ำนวน 1 ร้ำน 
           (อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566) 

 

๒. ผู้สมัครและยื่นข้อเสนอเพื่อด าเนินการให้บริการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย 
2.2  เป็นบุคคลที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
2.3  ด ำเนินกิจกำรหรือต้องรับผิดชอบร้ำนค้ำ/บริกำรด้วยตนเอง 
2.4  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่มีข้อพิพำทกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
2.5  ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญำหรือทิ้งงำนกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
2.6  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริตหรือโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อสังคม 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุรำเรื้อรัง 
2.8  ไม่มีภำระหนี้สินค้ำงช ำระกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
๒.9  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด ต้องค ำพิพำกษำ 
       ถึงท่ีสุดให้รับโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่กระท ำควำมผิดโดยประมำทหรือควำมผิด 
       ลหุโทษ 

  2.10 ต้องเป็นผู้ที่ยินดีและเต็มใจปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในพ้ืนที่   
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
๓.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก 

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือรับอนุญำตประกอบกิจกำรและพัฒนำ
พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ให้เป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 
๒๕63 ครั้งที่ 3 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร รำยละเอียดดังนี้ 

3.1   ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครข้อเสนอ อัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่(ต่อปี) แผนธุรกิจและอ่ืนๆ      
ตำมรำยละเอียดในข้อ 5. ใน วัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนดในประกำศ 

๓.๒   คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอตำมเอกสำรยื่น
สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติและยื่นหลักฐำนครบถ้วนตำมประกำศข้อ 2. และข้อ 4. จะได้รับ
กำรพิจำรณำในรำยละเอียดขั้นต่อไป 

๓.๓   ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะเชิญผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมข้อ ๓.๒ 
        มำน ำเสนอในรำยละเอียดของสินค้ำและบริกำรต่อคณะกรรมกำร รวมทั้งอำจมีกำร

เจรจำเพ่ือให้มีกำรปรับปรุงข้อเสนอ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสมมำกที่สุดให้ได้รับ
อนุญำตประกอบกิจกำรและพัฒนำพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีให้เป็น
สวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี ๒๕63 ครั้งที่ 3  

๓.๔   ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมเหมำะสมที่สุด โดยพิจำรณำจำกข้อเสนออัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่ แผนธุรกิจและ
อ่ืนๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดทั้งของนักศึกษำ บุคลำกรและมหำวิทยำลัยฯ 






































