
 
ประกาศสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี ๒๕64 ครั้งที่ 2 

........................................................................................... 
 

  ด้วยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะคัดเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 
2564 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้  
 
                 1. ประเภทการอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

1.1 ผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
ประจำปีการศึกษา 2563         จำนวน 1 ราย 

1.2 ผู้ประกอบการให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต  
      ประจำปีการศึกษา 2563         จำนวน 1 ราย 

 
                 2. ผู้สมัครและย่ืนข้อเสนอเพื่อดำเนินการให้บริการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
   ๒.๒ เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๒.๓ ดำเนินกิจการหรือต้องรับผิดชอบกิจการ/บริการด้วยตนเอง 

2.4 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่มีข้อพิพาทกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๒.๖ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริตหรือโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม 

๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.8 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต้องคำพิพากษา 
      ถึงท่ีสุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ เป็นโทษที่กระทำความผิดโดยประมาท หรือความผิด 
      ลหุโทษ 

                               2.9 ต้องเป็นผู้ที่ยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินการให้บริการในพื้นที่   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
  ๓. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก 

    หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการคัดเลือกผู ้ประกอบการเพื ่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
/3.1 สำนัก… 
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3.1 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเชิญชวน
ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและข้อเสนอตามรายละเอียดใน
ข้อ 5. ในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดในประกาศ 

๓.๒  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งจะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ      
ตามเอกสารการสมัคร ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ โดยจะคัดเลือกข้อเสนอที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดขั้นต่อไป    

๓.๓  คณะกรรมการที ่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั ้งจะเชิญผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๓.๒                
มานำเสนอในรายละเอียดของสินค้าและบริการต่อคณะกรรมการรวมทั้งอาจมีการ
เจรจาเพื ่อให้มีการปรับปรุงข้อเสนอด้านสินค้าและบริการและข้อเสนอทางด้าน
การเงินเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดให้ได้รับอนุญาตประกอบการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๓.๔  ในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถ
บริหารจัดการและให้บริการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์        
ตอบแทนของผู้ประกอบการโดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งของบัณฑิต นักศึกษา บุคลากร
และมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเงื่อนไขหรือประโยชน์อื่นๆ ด้วย 

๓.๕   คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทรงไว้ซึ ่งสิทธิ์ที ่จะไม่พิจารณารับข้อเสนอ           
ของผู้ยื ่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น       
มีความเสี่ยงและ/หรือไม่สามารถให้บริการได้ คณะกรรมการอาจจะพิจารณายกเลิก
ข้อเสนอการดำเนินการของผู้ประกอบการ โดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ยื ่นข้อเสนอ          
รายใดเลยก็ได้หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด       
ก็ได้ ทั้งนี ้ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นข้อยุติเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ มิได้โดยเด็ดขาด 

๓.๖  หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอการคัดเลือกผู้ประกอบการของผู้ยื่นข้อเสนอ
กระทำโดยไม่ส ุจร ิต เช่น การยื ่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น  คณะกรรมการ                    
จะพิจารณายกเลิกข้อเสนอดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการกับผู ้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
  ๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครและย่ืนความประสงค์เพื่อดำเนินกิจการ 
        ๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

๔.๑.๑  ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด 
๔.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๑.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบบั 

.๔ 1.4  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำและไม่สวมผมปลอม       
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป  

4.1.5  เอกสารข้อเสนอด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อเสนอด้านการเงิน 
/4.2 กรณี... 
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    ๔.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล 
๔.๒.๑  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล และรายชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด 

 ๔.๒.๒   บริษัทจำกัด หรือบริษัท (มหาชน) จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง         
การจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด 

    ๔.๒.๓   เอกสารข้อเสนอด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อเสนอด้านการเงิน 
        ๔.๓ เอกสารอ่ืนๆ ดังนี้ 

๔.๓.๑  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๔.๓.๒  สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
               

๕. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสมัครและดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด วัน  เวลา  สถานที่ 

๕.๑ ขอซื้อเอกสารการสมัครรับคัดเลือกและสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม/สำนักบริหารทรัพย์สินฯ จัดส่ง
เอกสารเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ 
 

นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564          
ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๓๕๓๐๖๒/๓๐๖๒/๐81-8787491  

๕.๒ ยื่นเอกสารการสมัคร นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564                
ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๓๕๓๐๖๒/๓๐๖๒/081-8787491 

5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ http://www.ubu.ac.th 

๕.4 การคัดเลือกผู้ประกอบการ จะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก 

๕.๕ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการฯ จะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก 

 
๖. ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารข้อความรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยไม่วางเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ         

ลงลายมือชื่อของผู้สมัครให้เรียบร้อย สำหรับข้อเสนอด้านการเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยฯ ให้ระบุ
ไว้ในข้อเสนอโดยให้ระบุเป็นจำนวนตัวเลขและตัวอักษรให้ตรงกันทุกแห่ง หากตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอา
จำนวนตามตัวอักษรเป็นสำคัญและบรรจุซองปิดผนึกจ่าหน้าซอง ใบยื่นข้อเสนอด้านการเงินการคัดเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ให้
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นตามที่
กำหนดใน ข้อ 5. 

 
/7. เมื่อยื่น... 
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๗. เมื่อยื่นแบบแสดงความประสงค์แล้ว จะขอถอนคืนหรือยกเลิกคำเสนอทั้งหมด หรือบางส่วนหรือ

จะขอถอนคืนมาแก้ไขใหม่หรือขอเสนอเพ่ิมเติมอีกไม่ได้  
          ๘. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับ ใบสมัครซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่

กำหนดไว้ตามประกาศนี้ หรือเลือกรับใบสมัครของผู้หนึ่งผู้ใด หรือไม่รับเสียทั้งหมดก็ได้ 
9. เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู ้รับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕64 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดต้อง
ยินยอมปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกประการ และเม่ือเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
คำสั่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งท่ีมีอยู่หรือจะกำหนดขึ้นภายหน้าทุกประการโดยจะโต้แย้งมิได้ 

10. ในวันทำสัญญาผู ้ที ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้รับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทาน   
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 จะต้องชำระเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยหรือเงินผลประโยชน์
ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งต้องวางเงนิหลักประกันสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

หลักประกันตามวรรคแรกจะคืนให้เมื่อคู่สัญญาได้พ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้วในเวลาอันสมควร 
๑1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ชำระเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยหรือหรือเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว จะขอเรียกเงินคืนไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่า
กรณีใดๆ 

12. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องชำระเงินตามข้อ 10. ภายในวันที่กำหนดไว้ในประกาศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  ๒๕63 
หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่ชำระเงินและทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเป็น
ผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 รอบ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ 

๑3. ข้อกำหนดอื ่นๆ นอกจากที ่กล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามสัญญาและตามที ่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณาเห็นสมควร 

๑4. การยื่นเอกสารการสมัครจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากคณะกรรมการฯ สืบทราบว่าผู้สมัคร
รายใดจ่ายเงินหรือกระทำการอื ่นใด ที ่เป็นการให้ประโยชน์เพื ่อจูงใจให้ตนเองหรือผู ้อื ่นได้ร ับการคัดเล ือก                     
คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายนั้นทันที 

๑5. นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
จะไม่เรียกเก็บเงินอ่ืนใดอีก หากมีบุคคลใดแอบอ้างกระทำการเรียกร้องทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้วให้แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการในทางอาญา ทางแพ่ง หรือทาง
ปกครองต่อไป 

ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่  ฝ ่ายบริหารจัดการทรัพย์ส ินและสิทธิประโยชน์                    
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕–๓๕๓๐๖๒ /            
045-353089 

ประกาศ  ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 
 
 

                              (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์)        
              รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
                                              สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 



๕ 
 

 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕64 ครั้งที่ 2 
ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2564 
………………………………………. 

1. ผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของท่ีระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2563   ให้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้ 
  1. ให้เสนอรูปแบบและแผนการบริหารจัดการในการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก 
  2. ให้เสนอราคาจำหน่ายดอกและของที่ระลึกขนาดต่างๆ โดยละเอียด 
  3. ให้นำเสนอตัวอย่างภาพถ่ายดอกไม้และของที่ระลึกท่ีจัดจำหน่าย  

หลักเกณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ 
ด้านการให้บริการ - จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด 
- จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก โดยต้องไม่เป็นสินค้าท่ี

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
- ผู้ได้รับอนุญาตต้องดูแลไม่ให้มีผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาจัด

จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
- ห้ามจำหน่ายลูกโป่งทุกชนิด 
- ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา

ความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี         
พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระบรมวงศานุวงศ์   
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. 2546 

 

ด้านการเงิน - อัตราค่าตอบแทนสิทธิ์ในการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก       
ให้ผู้ประกอบการเสนอต่อคณะกรรมการตามความเหมาะ 

 

 
2. ผู้ประกอบการบริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563    

ให้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้ 
  1. ให้เสนอรูปแบบและแผนการบริหารจัดการในการให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต 
  2. ให้เสนอตัวอย่างพร้อมระบุราคาการให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ 
ด้านการให้บริการ - การให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 อย่างมีคุณภาพ  
- ประชาสัมพันธ์ และรับจองให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต  

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ด้านการเงิน - อัตราค่าตอบแทนสิทธิ์ในการให้บริการแต่งหน้า – ทำผมบัณฑิต
ให้ผู้ประกอบการเสนอต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสมของ
ประเภทกิจการ 

 

 


