
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

……………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๔. 
๕. 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

นายณรงศักดิ์ 
ผศ.เสาวดี 

ธงอาษา 
กงเพชร 

กรรมการ 
กรรมการ 
และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. 
๒. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศ.เกียรติคุณสุมนต์ 
นายประวิทย์  
 

สกลไชย 
อนันตวราศิลป์ 
 

ติดราชการ 
ติดราชการ 
 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
นางสาวสมาพร 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ  

 
นนท์พละ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ

การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เนื่องจากนายอรรถพงศ์ 
กาวาฬ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ๑๙๙๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงพ้นจากต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเรียบร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๐๐๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้ง
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒. แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  โดยการเสนอชื่อตาม
ความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ จ านวน ๑ รายและได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 
๒๓๕๐/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดยแต่งตั้งให้นางสาวสมาพร นนท์พละ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑. การจัดห้องพักส าหรับส าหรับนักศึกษาในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการจัด

ห้องพักส าหรับส าหรับนักศึกษาในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลือค าหาญและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต โดย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และ คุณระพีพร 
ประทุมเลิศ หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดห้องพักให้แก่นักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย  
๒. นักเรียนทั้งหมดจะเข้าพักในหอพักสวัสดิการแบบห้องน้ ารวม (แยกชาย- หญิง) 
๓. ห้องพักส าหรับนักเรียน หอพักละ ๙ หอ้ง 
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๔. ห้องพักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา หอพักละ ๑ ห้อง (แยกชาย – หญิง) 
๕. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๖. นักเรียนจะเข้าพักในหอพักสวัสดิการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ส าหรับอัตราค่าทีพัก ค่าสวัสดิการ  ค่าประกันของเสียหาย ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่

คณะวิทยาศาสตร์จะต้องรับผิดชอบนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจ าเดือนมกราคม เพื่อพิจารณาและจะน าเสนอผลการพิจารณาต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดทราบการจัดห้องพักส าหรับส าหรับนักศึกษาในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมรายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ยังไม่แล้วเสร็จ และขอเสนอรายงาน
การประชุมดังกล่าวเข้าท่ีประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑. พิจารณาก าหนดอัตราค่าใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดอัตรา

ค่าใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑. เรื่องพิจารณาก าหนดอัตราค่า
ใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์รายงานต่อที่ประชุมว่า
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการเจรจา ทบทวน อัตราค่าใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว จ านวน ๑ ธนาคาร คือ
ธนาคารกรุงไทย ตามหนังสือที่ มอบ.๓๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ ส าหรับ
ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( ATM) โดยธนาคารกรุงไทยเสนออัตราค่าใช้พื้นที่ เป็นจ านวนเงิน ๗๒,๐๐๐ 
บาท/ป/ีเครื่อง และส านักฯก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ เจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที่ กับอีก ๓ ธนาคาร คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงที่ประชุมมีมติมอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ด าเนินการเจรจาขอทบทวนอัตราค่าใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับทุกธนาคารในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

ต่อมา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการเจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์และได้รับหนังสือจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ บคอทอ. ๕๗๑๑๑๖ เรื่องการขอต่ออายุ
สัญญาเครื่อง ATM_SCB ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยธนาคารไทยพาณิชย์  เสนออัตราค่าเช่าพื้นที่
เครื่อง ATM_SCB ในอัตรา ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง (อัตราเดิม ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ปรับขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๖๐) และในส่วนของธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการเจรจา  ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ประเด็นเสนอพิจารณา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอัตราค่าเช่าพ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) จ านวน ๒ ราย 

ดังต่อไปนี้ 
๑. อัตราค่า ใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) ธนาคารกรุงไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็น

จ านวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง  
๒. อัตราค่าใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็น

จ านวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง  
ที่ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้เครื่องถอนเงิน

อัตโนมัติ ( ATM) ของทั้ง ๔ ธนาคาร คือ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสินและ
ธนาคารกรุงเทพ  เพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่า ใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) จึงไม่สามารถ
พิจารณาให้ความเห็นชอบได้  

๒. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ขอข้อมูล อัตราการใช้เครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ของทั้ง ๔ ธนาคารและเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม  มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

 
๓.๒. พิจารณาอัตราค่าใช้พื้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอัตราค่า

ใช้พื้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ซ่ึงเดิมธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ช าระค่าใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบธุรกิจธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท/ปี และให้ทุนการศึกษา จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/
ปี โดยมีขนาดพ้ืนที่เช่า ๑๖๐ ตารางเมตรและมีระยะเวลาเช่าพ้ืนที่ จ านวน ๓ ปี ตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาอัตราค่าใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ให้ส านักฯเจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที่ กับธนาคารไทยพาณิชย์  และให้เสนออัตราค่า

ใช้พื้นที่ ตารางเมตรละ ๒๕๐ บาท/เดือน โดยคิดตามพื้นที่การใช้งานจริง และเสนอให้มอบทุนการศึกษา 
เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ระยะการใช้พื้นที่ จ านวน ๓ ปี  

๒. ให้แนบร่างสัญญาของมหาวิทยาลัยไปกับหนังสือขอเจรจาทบทวนด้วย  
๓. ให้ตรวจสอบพื้นที่ ๆธนาคารใช้ประกอบธุรกิจ ว่าอยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

หรือกรมธนารักษห์รือไม่ เพื่อจักได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ครอบครองท่ีมอบพื้นที่ให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ต่อไป 

๔. ให้ เชิญอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา กรรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ เข้าร่วมประชุมเจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที่ด้วย 

๕. ปรับแก้ไขข้อความและเนื้อหาในร่างสัญญาใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
การดังต่อไปนี้ 

๕.๑. เปลี่ยนชื่อสัญญาจาก “สัญญาเช่าพื้นที่” เป็น  “สัญญาการใช้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย” 
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๕.๒. การช าระค่าใช้พื้นที่ให้ระบุจ านวนงวด จ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละงวด วันที่จะ
ช าระเงินในแต่ละงวด วิธีการช าระโดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

๕.๓. ให้มีการก าหนด ค่าประกันสัญญาหรือค่าประกันการเสียหาย ในอัตราไม่น้อยกว่า
อัตราค่าเช่ารวม ๖ เดือน  

๕.๔. ภาษีที่เกิดจากการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ธนาคารต้องเป็นผู้ช าระทั้งหมด 
๖. การออกใบเสร็จรับเงินให้ออกรายการรับเงินเป็น “ค่าบ ารุงการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี”  
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ และ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด าเนินการ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ “ให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ คณะละหนึ่งชื่อ ต่อคณะกรรมการสรรหา”ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอให้คณะ วิทยาลัย และส านัก ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และส านัก เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวนหนึ่ง
รายชื่อ และเสนอชื่อ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบประชุม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- อ านาจตามความในข้อ ๑๒ (๑๔)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การ
บริหารและการด าเนินงาน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประเด็นเสนอพิจารณา  
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ด าเนินการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
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๔.๒. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๑) ตามท่ีหนังสือบันทึกท่ี ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๔๑๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการสรร
หาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการ  ขอรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ใน
ระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) จากบุคลากรของส านักวิทยบริการ  คณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาลัยและส านัก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ จึงขอให้คณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

ที่ประชุมมีการอภิปราย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาส านักวิทยบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.๑. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 

๑.๒. จัดท า/พัฒนา/สนับสนุนระบบการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่ทันสมัย 

๒. ด้านการบริหารจัดการ 

๒.๑. ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว 

๓. ด้านการบริการวิชาการ 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๕. คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของผู้อ านวยการ 
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 - ไม่มีข้อเสนอ 

๖. อันดับงานส าคัญท่ีส านักวิทยบริการควรท าในรอบ ๔ ปีข้างหน้า 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- ไม่มีข้อเสนอ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ ส่ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๑) ต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป 

 

๔.๓. ขออนุมัติปรับลดอัตราค่าใช้พื้นที่และปรับเปลี่ยนระยะการเช่าของผู้ประกอบการ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
ปรับลดอัตราค่าใช้พ้ืนที่ของผู้ประกอบการ จ านวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ร้านจิปาถะ ภายในศูนย์อาหาร โดยนางสาวสุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญ ได้ขอ อนุมัติปรับลด
อัตราค่าใช้พ้ืนที่  ทั้งนี้ นางสาวสุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญ  มีร้านจ านวน ๒ ร้าน ดังนี้  ร้านที่ ๑ คือร้านจิปาถะ
เซฟแลนด์ จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี และร้านที่ ๒ คือร้านจิปาถะเครื่องเขียน 
จ าหน่ายเครื่องเขียน อัตราค่าใช้พื้นที่ ๕๕,๐๐๐ บาท/ปี รวมเป็น จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท/ปี  แต่ในปี 
๒๕๕๕ ร้านที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากวาตภัยท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย  ทางส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ได้ให้การช่วยเหลือโดยให้ร้านจิปาถะ ย้ายสินค้าจากห้องเดิมที่ได้รับความเสียหายไป ยังห้องใหม่
ซ่ึงมีพ้ืนที่ติด กับร้านที่ ๑ แต่มีขนาดเล็กกว่าห้องเดิม นาง สาวสุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญ  จึงขออนุมัติปรับลด
อัตราค่าใช้พื้นที่ลง โดยเสนออัตราค่าใช้พ้ืนทีร่วมทั้งสองร้าน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๒. ร้านถ่ายเอกสาร อาคารเรียนรวม ๕ โดยนางวิกานดา อินทร์พรหม อัตราค่าใช้พื้นที่
๑๒๕,๐๐๐ บาท/ปี  ก าหนดอัตราค่าใช้พื้นที่โดยวิธีเสนอแผนธุรกิจ และเสนออัตราค่าใช้พื้นที่ใหม่ เป็นจ านวน
เงิน ๖๓,๐๐๐ บาท/ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงการปิดภาคการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๓. ร้านมินิมาร์ท ภายในโรงอาหารกลางหลังที่ ๒ โดยนางบานเย็น ค าพร อัตราค่าใช้พื้นที่ 
๒๕,๐๐๐ บาท/ปี ก าหนดอัตราค่าใช้พ้ืนที่โดยวิธีเสนอแผนธุรกิจ และเสนออัตราค่าใช้พื้นที่ใหม่ เป็นจ านวนเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท/ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงการปิดภาคการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗ 



 
 
 

- ๘ - 

๔. ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม ๕  โดยนางสาวสุรีพร คณะเมือง อัตราค่าใช้
พ้ืนที่ ๕๕,๐๐๐ บาท/ปี  ขออนุมัติ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใช้พ้ืนที่จากเดิม ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น  ตั้งแต่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงการปิดภาคการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

ประเด็นเสนอพิจารณา  
เพ่ือโปรดพิจารณา การขออนุมัติ ปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่และปรับเปลี่ยนระยะ เวลาการใช้

พ้ืนทีข่องผู้ประกอบการ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติปรับลดอัตราค่าใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการ จ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย 

๒. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่ของผู้ประกอบการ จ านวน ๑ ราย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อเจรจาการขอปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ของ

ผู้ประกอบการ รายที่ ๑ นางสุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญ ร้านจิปาถะ ภายในศูนย์อาหาร โดยมีรายช่ือดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน  

๒. นายณรงศักดิ์ ธงอาษา เป็นกรรมการ  

๓. ตัวแทนจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ  

๔. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการ  

๕. นายภาคภูมิ โทนหงสา  เป็นเลขานุการ  

๒. ไม่อนุมัติการลดอัตราค่าใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการ รายท่ี ๒ นางวิกานดา อินทร์พรหม 
ร้านถ่ายเอกสาร อาคารเรียนรวม ๕  และรายที่ ๓ นางบานเย็น ค าพร ร้านมินิมาร์ท ภายในโรงอาหาร
กลางหลังที่ ๒ 

๓. ไม่อนุมัติปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการรายท่ี ๔ นางสาวสุรีพร 
คณะเมือง ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาคารเรียนรวม ๕ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑. พิจารณาอัตราค่าใช้พื้นที่เปิดร้านสะดวกซื้อ (7- Eleven) ในพื้นที่อาคาร Student 
Center คณะบริหารศาสตร์ 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารายงาน
ผลการเจรจาเปิดร้านสะดวกซ้ือ (7- Eleven) ในพ้ืนที่อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เจรจาเปิดร้านสะดวกซ้ือ (7- Eleven) ในพ้ืนที่อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการเจรจาเปิดร้านสะดวกซ้ือ (7- Eleven) ในพ้ืนที่อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ ได้
ด าเนินการเจรจากับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วและมีความเห็นดังนี้ 

๑. ก าหนดอัตราค่าใช้พื้นที่ ๑๓,๒๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาในการใช้พื้นที่ในการท าสัญญา
ครั้งแรก ๕ ปี  

๒. ให้มีการพิจารณาอัตราค่าใช้พื้นที่ทุกปีโดยสามารถปรับเพ่ิมหรือปรับลดได้ตามความ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. มอบหมายให้ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรูปแบบ  และดูแลการ
ปรับปรุงพื้นท่ีให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่ก าหนดไว้ 

๔. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นผู้รับช าระค่าใช้พื้นที่ร้านสะดวกซื้อและ
บริหารสัญญา 

๕. ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ และปรับปรุงร้าน และเมื่อ
สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๖. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ส่วนค่า
ใช้พ้ืนที่ร้านสะดวกซ้ือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และให้
คณะบริหารศาสตร์เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับงบประมาณในส่วนดังกล่าวต่อไป ดังมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติอัตราค่าใช้พื้นที่เปิดร้านสะดวกซื้อ (7- Eleven) ในพ้ืนที่อาคาร Stu-
dent Center คณะบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. รวบรวมสัญญาการใช้พื้นที่ของร้านสะดวกซื้อ (7- Eleven) และร้านอ่ืนๆภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด และหารือส านักงานกฎหมายและนิติกร เรื่องการส่งสัญญาดังกล่าวไปยัง
ส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาต่อไป  

๒. ตรวจสอบพื้นที่ ๆให้ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ว่าอยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้หรือ
กรมธนารักษ์ เพื่อจักได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ครอบครองท่ีมอบพื้นที่ให้กับทาง
มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ต่อไป 

๓. ปรับแก้ไขร่างสัญญาให้เป็นไปตามท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๓.๑. ให้เปลี่ยนชื่อสัญญาจาก “สัญญาเช่าพื้นที่” เป็น  “สัญญาการใช้พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย” 
๓.๒. การช าระค่าใช้พื้นที่ให้ระบุจ านวนงวด จ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละงวด วันที่จะ

ช าระเงินในแต่ละงวด วิธีการช าระโดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
๓.๓. ให้ก าหนดค่าประกันสัญญาหรือค่าประกันการเสียหาย ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่า

เช่ารวม ๖ เดือน  
๓.๔. ภาษีที่เกิดจากการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ธนาคารต้องเป็นผู้ช าระทั้งหมด 



 
 
 

- ๑๐ - 

๓.๕. กรณีผู้ขอใช้พื้นที่ประสงค์จะต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา ผู้ขอใช้พื้นที่ ต้องท า
หนังสือแจ้งความจ านงขอต่อสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาภายใน ๙๐ วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ในกรณีการ
ขอใช้พื้นที่ระยะเวลา ๑ ปี และ ภายใน ๑๘๐ วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ในกรณีการขอใช้พื้นที่ระยะเวลา ๓ 
ปี ข้ึนไป 

มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป  

 
๕.๒. การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนด

วันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.     

                                                          
(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

                                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 


