
 
ประกาศส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ประจ าปี ๒๕65 ครั้งที่ 2 
........................................................................................... 

  ด้วยส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำมประสงค์จะ
คัดเลือกผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพ่ือรับอนุญำตประกอบกิจกำรและพัฒนำพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ให้เป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี ๒๕65 ครั้งที่ 2 โดยวิธียื่นข้อเสนอ             
ต่อคณะกรรมกำร จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร ดังนี้  
 

๑. บริเวณพื้นที่และประเภทการด าเนินการ  
1.1   บริหำรจัดกำรพื้นที่ตลำดนัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี             จ ำนวน 1 รำย  

       (อำยุสัญญำ 1 ปี 2 เดือน เริ่มวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2566) 

1.2 ประเภทให้บริกำรตู้เครื่องดื่มชนิดหยอดเหรียญ (แบบชงสด)  จ ำนวน 1 รำย 
(อำยุสัญญำ 1 ปี)  

         
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 
๒๕65 ครั้งที่ 2 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร รำยละเอียดดังนี้ 
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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 ๒๕65 ครั้งที่ 2 

๓.๔   ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมเหมำะสมที่สุด โดยพิจำรณำจำกข้อเสนออัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่ แผนธุรกิจและ
อ่ืนๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดทั้งของนักศึกษำ บุคลำกรและมหำวิทยำลัยฯ 

๓.๕   คณะกรรมกำรทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำรับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่งรำยใด
ก็ได้ ในกรณีที่ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนกำร
บริหำรจัดกำรและแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมีควำมเสี่ ยง
และ/หรือเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรอำจจะพิจำรณำ 
ยกเลิกข้อเสนอกำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ โดยไม่พิจำรณำคัดเลือกผู้ยื่น 

        ข้อเสนอรำยใดเลยก็ได้ หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทน
สูงสุดก็ได้  ทั้ งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นข้อยุติ เด็ดขำด                           
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
มิได้โดยเด็ดขำด 

๓.๖  หำกมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรของผู้ยื่นข้อเสนอ
กระท ำโดยไม่สุจริต เช่น กำรยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ
ยกเลิกข้อเสนอดังกล่ำวและมหำวิทยำลัยฯ จะด ำเนินกำรกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 
    ๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครและย่ืนความประสงค์เพื่อด าเนินกิจการ 
    ๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

๔.๑.๑  ใบสมัครตำมแบบพิมพ์ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑ ชุด 
๔.๑.๒  แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ ณ วันที่ยื่นเอกสำรกำรสมัครต่อ

เจ้ำหน้ำที ่  
๔.๑.๓  แสดงทะเบียนบ้ำนต่อเจ้ำหน้ำที่ 

.๔ 1.4  รูปถ่ำย ขนำด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด ำและไม่สวมผมปลอม              
ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน 2 รูป 

๔.๑.5  ใบรับรองแพทย์ จ ำนวน 1 ฉบับ 
          (ก) กิจกำรประเภทอำหำรและเครื่องดื่ม  
                   - ต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวำตกโรค       

ไข้รำกสำดน้อย (ไทฟอยด์) โรคบิด ไข้สุกใส โรคคำงทูม โรคเรื้อน    
โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจำกไวรัสชนิดเอ 
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(ข) กิจกำรประเภทร้ำนถ่ำยเอกสำร ร้ำนค้ำทั่วไปหรือบริกำรอื่นๆ 
         - ผลกำรตรวจร่ำงกำยทั่วไป 

          ทั้งนี้ ต้องเป็นผลกำรตรวจโรคที่โรงพยำบำลรับรองเท่ำนั้น                      
4.1.6  เอกสำรข้อเสนอด้ำนสินค้ำและบริกำร รวมทั้งข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 

                       ๔.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล 
๔.๒.๑  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรอืห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง                

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล และรำยชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ชุด  

  ๔.๒.๒  บริษัทจ ำกัด หรือบริษัท (มหำชน) จ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง                 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ชุด  

๔.๒.๓  เอกสำรข้อเสนอด้ำนสินค้ำและบริกำร รวมทั้งข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 
                      ๔.๓ เอกสารอ่ืนๆ ดังนี้ 

๔.๓.๑  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๔.๓.๒  ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

๕. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสมัครและด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด วัน  เวลา  สถานที่ 

๕.๑ ขอซื้อเอกสำรกำรสมัครรับคัดเลือกและสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติม/ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์จัดส่งเอกสำรเชิญชวนและประชำสัมพันธ์ 
- เอกสำรกำรสมัครรำคำชุดละ ๒๐๐.- บำท  
(สองร้อยบำทถ้วน) 

นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศ ถึงวันที่ 6 มิถุนำยน 2565           
ในวันและเวลำรำชกำร ณ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี                         
โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๓๕๓๐๖๒ / ๓๐๖๒ / ๐81-8787491  
 

๕.๒ ยื่นเอกสำรกำรสมัคร นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศ ถึงวันที่ 7 มิถุนำยน 2565            
ในวันและเวลำรำชกำร ณ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๓๕๓๐๖๒ / ๓๐๖๒ / 081-8787491 

5.3  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์โรงอำหำรกลำง 
1 และ 2 บอร์ดประชำสัมพันธ์ศูนย์อำหำร
http://www.ubu.ac.th และ 
http://www.ubu.ac.th/web/pnr 

๕.4 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร จะประกำศให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
คัดเลือก 

๕.๕ ประกำศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบกำรฯ จะประกำศให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
คัดเลือก 

 
 

๖. ผู้สมัครต้องกรอกเอกสำรข้อควำมรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยไม่วำงเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและ                  
ลงลำยมือชื่อของผู้สมัครให้เรียบร้อย ส ำหรับข้อเสนอด้ำนกำรเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหำวิทยำลัยฯ            
ให้ระบุไว้ในข้อเสนอโดยให้ระบุเป็นจ ำนวนตัวเลขและตัวอักษรให้ตรงกันทุกแห่ง หำกตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน
ให้ถือเอำจ ำนวนตำมตัวอักษรเป็นส ำคัญ 
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๗. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับเอกสำรกำรสมัคร ซึ่งเป็นไป

ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้  
 

    ๘. ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้น จะต้องน ำเสนอรูปแบบกำรด ำเนินกิจกำร ดังนี้ 
 ก.) รำยละเอียดและรูปแบบกำรให้บริกำร 
 ข.) สินค้ำที่จะจ ำหน่ำยพร้อมแสดงรำคำทุกรำยกำร 
 ค.) ข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 

ง.) ข้อเสนอด้ำนอื่นๆ 
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกำรทั้ง 2 ประเภท เสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมกำรคัดเลือก

ผู้ประกอบกำร โดยต้องระบุถึงสินค้ำและบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจ ำหน่ำยพร้อมแสดงรำคำสินค้ำ 
รวมถึงแผนกำรด ำเนินกิจกำรให้ชัดเจน 

 
    ๙. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ประกอบกำร ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 
        - กำรด ำเนินงำน + กำรให้บริกำร (20 คะแนน)  
        - ผลิตภัณฑ์ (20 คะแนน) 
        - รำคำผลิตภัณฑ์ (20 คะแนน) 
9.2  ข้อเสนอด้ำนกำรเงิน (20 คะแนน) 
9.3  ประสบกำรณ์ผู้ประกอบกำร (20 คะแนน) 
 

10. ในวันท ำสัญญำผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ จะต้องช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรใช้พื้นที่หรือผลประโยชน์ตอบแทน
แก่มหำวิทยำลัยฯ พร้อมทั้งต้องวำงเงินหลักประกันตำมที่ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก ำหนด โดยไม่
มีดอกเบี้ย เมื่อสัญญำสิ้นสุดลงโดยผู้ประกอบกำรมิได้ผิดสัญญำและมิได้ค้ำงช ำระหนี้สินใดๆ ตำมสัญญำนี้ จะคื น
หลักประกันดังกล่ำวให้ผู้ประกอบกำรโดยจะใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้ คือ 

  ก.) เงินสด 
  ข.) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ 

ค.) เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำย หรือเช็คท่ีธนำคำรรับรองซึ่งลงวันที่เดียวกันกับวันที่ลงนำม         
ในสัญญำหรือก่อนนั้นไม่เกิน ๓ วัน  

       หลักประกันตำมวรรคแรกจะคืนให้เมื่อคู่สัญญำได้พ้นภำระผูกพันตำมสัญญำแล้วในเวลำอันสมควร 
 

๑1. กำรพิจำรณำตัดสินคัดเลือกผู้ด ำเนินกิจกำรร้ำนค้ำของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ตำมประกำศฉบับนี้ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์และ/หรือจะน ำไปฟ้องร้องคดีใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 
๑2. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นให้เป็นไปตำมสัญญำและตำมที่มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนีพิจำรณำเห็นสมควร 
 

๑3. กำรยื่นเอกสำรกำรสมัครไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์สืบทรำบว่ำผู้สมัครรำยใดจ่ำยเงินหรือกระท ำกำรอ่ืนใดที่เป็นกำรให้ประโยชน์เพ่ือจูงใจให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รับกำรคัดเลือก ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะตัดสิทธิ์ผู้สมัครรำยนั้นทันที 
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๑4. นอกเหนือจำกเงินค่ำบ ำรุงพ้ืนที่หรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหำวิทยำลัยฯ หลักประกันสัญญำ

และค่ำสำธำรณูปโภคตำมที่มีเอกสำรใบแจ้งหนี้แล้ว ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีจะไม่เรียกเก็บเงินอื่นใดอีก หำกมีบุคคลใดแอบอ้ำงกระท ำกำรเรียกร้องทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือจำกที่
กล่ำวข้ำงต้นแล้วให้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพ่ือมหำวิทยำลัยฯ จะได้ด ำเนินกำร
ในทำงอำญำ ทำงแพ่ง หรือทำงปกครองต่อไป 

 
ผู้สนใจสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี ๓๔๑๙๐ โทร. ๐๔๕ – ๓๕๓๐89 /081-8787491 
 

ประกำศ ณ วันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                  (รองศำสตรำจำรย์อดุลย์  จรรยำเลิศอดุลย์)
                                  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 

               ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


