
 
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ 2/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 13.0๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุณฑริกชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

……………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แทน) ผศ.ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (แทน) นายครรคิด เครือวัลย์ กรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายราชพร ปทะวานิช กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายมานิต รุจิวโรดม ติดราชการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ติดราชการ 

 
 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
๔. 
๕. 
6. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่าย
หอพักนักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 

 
 
นายวศิน 
 
ผศ.บงกช 
 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ 
นายชนปกรณ์ 
นางสาวระพีพร 

 
 
โกมุท 
 
สุขอนันต์ 
 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
หาญชูวงษ ์
ประทุมเลิศ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ การลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบการลา
ประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ครั้งที่ 2/๒๕๕๙ ในวันที่ 4พฤศจิกายน ๒๕๕9
เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องบุณฑริก ทั้งนี้ คณะกรรมการส านักฯที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ 
มีจ านวน 4 ราย ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากติดราชการและได้มอบผู้แทนเข้าประชุม คือ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เนื่องจากติดราชการ และได้มอบผู้แทนเข้าประชุมคือ 
นายครรคิด เครือวัลย์ 

3. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล เนื่องจากติดราชการ 
๔. นายมานิต รุจิวโรดม เนื่องจากติดราชการ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดทราบการลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๒.๒ อนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบการ

อนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 ข้อ 10 “ก าหนดให้มีส านักงานหอพักเพ่ือท าหน้าที่
บริหารจัดการหอพักส่วนกลาง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจ
สั่งการให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่อธิการบดีสั่งการให้ส านักงานหอพัก
ไปสังกัดหน่วยงานใด ให้ส านักงานหอพักหอพักขึ้นตรงต่อหน่วยงานนั้นตามสายบังคับบัญชา” และตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.1.1.3/153 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการสั่งการให้ส านักงาน
หอพักไปสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อธิการบดีเห็นชอบให้ส านักงานหอพักอยู่ภายใต้ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นผู้
ควบคุมดูแล และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 16/2559 เมื่อวัน อังคารที่ 4  
ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระ ๔ วาระที่ 4.13 ขออนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ส านักงานหอพักไปสังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จนกว่าจะมี
การปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2555 

2. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 โดยให้ใช้ค าว่า “ฝ่ายหอพักนักศึกษา”แทนค าว่า 
“ส านักงานหอพัก” 

3. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการแต่งตั้ง “หัวหน้าฝ่ายหอพัก
นักศึกษา” เป็นหัวหน้าหอพักส่วนกลางไปพลางก่อน 
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4. เห็นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลต่อไปโดยใช้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 
…… 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติให้ส านักงานหอพักไปสังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดท า
ประกาศเรื่องการสั่งการให้ส านักงานหอพักไปสังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ตามที่
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และได้ด าเนินการแจ้งเวียน (ร่าง) รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่  1/๒๕๕9 ตามหนังสือบันทึกที่  ศธ 0529.1.1/2993 (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 แล้วแต่
เนื่องในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการส านักส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งเข้าร่วมการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2559 ในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2559 ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่3 วาระที่ 3.1 รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้ พ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมติที่ประชุม มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ด าเนินการในกรณีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ดังนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งผลการปรับอัตราค่าบ ารุงตามความที่ก าหนดในหนังสือที่ ศธ 0529/6417 
วันที่ 12 กันยายน 2559 เรื่องติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
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(ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด าเนินการส่งหนังสือถึงธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อีกครั้ง
หนึ่งก่อนให้มีการรื้อถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ออกจากพ้ืนที่โดยช่องทางการส่งหนังสือไปยังธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ให้ส่งแบบจดหมายตอบรับเพ่ือเป็นหลักฐานในการส่งหนังสือ และการแจ้งให้ถอน
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ออกจากพ้ืนที่ควรด าเนินการให้ถึงที่สุด
ก่อน และหากต้องมีการรื้อถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ให้ติดป้าย
ประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2559ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีหนังสือแจ้ง
ด าเนินการขอปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็น
ล าดับ ดังนี้ 

1. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/3094 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
เรื่อง ขอทบทวนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง เครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/4951 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง 
ติดตามการขอทบทวนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง เครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/ ว 5304 ลงวันที่  21 สิงหาคม 2558 
เรื่อง แจ้งอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/ 5838 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2559ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไดท้ าหนังสือติดตาม
การขอปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เ พ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ตามหนังสือที่ ศธ
0529/7186 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่องติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ทราบภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ และหากธนาคารไม่แจ้งผลการพิจารณาภายใน
ก าหนดให้ถือว่าธนาคารกรุงเทพไม่ประสงค์ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และให้ธนาคารกรุงเทพด าเนินการรื้อ
ถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารจ านวน ๑ เครื่อง ณ บริเวณรั้วด้านหน้าของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีออกไปภายใน 7 วัน 

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ประสานกับนางสาว
วิไลลักษณ์ มาลีหวล ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ (อุบลราชธานี) ทางโทรศัพท์เพ่ือติดตามผลการ
พิจารณาและได้รับแจ้งว่าทางสาขายังไม่ได้รับค าตอบจากส านักงานใหญ่ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ จึงได้แจ้งกับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์  (อุบลราชธานี) ว่า เนื่องจากธนาคารยังไม่ได้
แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบตามก าหนดเวลาและปัจจุบันได้เลยระยะเวลาที่ก าหนด
แล้ว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีความจ าเป็นต้องท า เรื่องขอระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของตู้ 
ATM ของธนาคารกรุงเทพ และขอให้ธนาคารกรุงเทพด าเนินการรื้อถอนตู้  ATM ตามที่ระบุในหนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/7186 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่องติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุง
การใช้พื้นท่ีเพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางสาววิไลลักษณ์ มาลีหวล ผู้จัดการธนาคาร
กรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ (อุบลราชธานี) ได้เข้าพบผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พร้อม
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ยื่นหนังสือธนาคารกรุงเทพ ที่ ภฉ.1อบ.ศ 1268/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับอัตราค่า
บ ารุงการใช้พ้ืนที่ติดตั้งตู้ ATM โดยธนาคารกรุงเทพได้แจ้งว่า ได้ด าเนินการติดตามและส่งบันทึกเรื่องการขอ
ปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับสายงานตามล าดับ ซึ่งสาขาฯ ได้ติดตามผลทุกระยะเพ่ือทราบความ
คืบหน้าในการพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
รับทราบในโอกาสต่อไปและขอให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอการตัดกระแสไฟฟ้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ
ออกไปก่อน และผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ขอให้ธนาคารกรุงเทพแจ้งผลการ
พิจารณาภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป 

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ (อุบลราชธานี) ได้ส่งหนังสือ
ธนาคารกรุงเทพ ที่ ภฉ.1อบ.ศ 1269/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้
พ้ืนที่ติดตั้งตู้ ATM โดยได้แจ้งว่า ได้ด าเนินการติดตามและส่งบันทึกเรื่องการขอปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ดังกล่าว
ให้กับสายงานตามล าดับ ซึ่งสาขาฯ ได้ติดตามผลทุกระยะเพ่ือทราบความคืบหน้าในการพิจารณาปรับอัตราค่า
บ ารุงพ้ืนที่เพ่ือจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบในโอกาสต่อไปและขอให้
มหาวิทยาลัยฯชะลอการตัดกระแสไฟฟ้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพออกไปก่อนเนื่องจากทางสายงานของ
ธนาคารมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาการปรับอัตราค่าบ ารุงไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 เนื่องจากต้องรอให้ผู้มีอ านาจในการเซ็นอนุมัติด าเนินการก่อน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (9) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1. เพ่ือโปรดทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้ พ้ืนที่เพ่ือ
ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ธนาคารกรุงเทพ)  

2. เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดมาตรการด าเนินการกับธนาคารกรุงเทพ ในกรณีที่ไม่แจ้งผลการ
พิจารณาฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

หากธนาคารกรุงเทพ ไม่แจ้งผลการพิจารณาการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ภายใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559ให้ส านักฯท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าจนกว่าจะมีการแจ้งผลการพิจารณาจากธนาคารกรุงเทพ 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

 
3.2 รายงานผลการตรวจสอบยอดรับรู้วงเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง (หอพัก

นักศึกษา ลีลาวดี 1, 2 และราชาวดี 3, 4) ที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต้องช าระคืนแก่
มหาวิทยาลัย 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดรายงานผล
การตรวจสอบยอดรับรู้วงเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง (หอพักนักศึกษา ลีลาวดี 1, 2 และราชาวดี 3, 
4) ที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต้องช าระคืนแก่มหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔ วาระ 
๔.๓งบแสดงฐานะทางการเงินของส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
มติที่ประชุมมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตรวจสอบอาคารหอพักนักศึกษา ๔ หลัง 
ว่ามีการรับรู้ยอดวงเงินที่ถูกต้องหรือไม่ และตามหนังสือบันทึกที่ ศธ 0529.1.1/พิเศษ  ลงวันที่  31 ตุลาคม 
2559 เรื่อง รายงานการช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา หอพักใหม่ 4 หลัง ส านักบริหารทรัพย์สินละ
สิทธิประโยชน์ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพ่ือช าระค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จ านวน 4 
หลัง (หอพักนักศึกษา ลีลาวดี 1, 2 และราชาวดี 3, 4) ที่ได้ช าระเป็นรายงวดให้กับ ธนาคารกรุงศรี จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งแต่งวดที่ ๑/๑ – งวดที่ ๕/๑๐ โดยเบิกจากงบประมาณของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๒,๕๑๐ บาท 
(เก้าสิบสองล้านสองพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะต้องท าแผนการ
ช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัยจ านวนประมาณ ๑๒๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการและจะเสนอแผน
ดังกล่าวต่อทีประชุมเพ่ือพิจาณาและเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง 
(หอพักนักศึกษาลีลาวดี 1, 2 และราชาวดี 3, 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๒,๕๑๐ บาท (เก้าสิบสองล้านสองพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.3 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์

ผู้ประกอบการ ในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2564 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการ ในการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบัตรประจ าตัวเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 – 
2559 ตลอดจนบริการทางการเงิน หรือบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2559 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุญาตให้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2555 – 
2559 จะสิ้นสุดระยะเวลามีผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลงในวันที่ 29 เมษายน 2560 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2559 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.9 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการฯที่ขอแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตร



- ๗ - 
 

ประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและเสนอต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาต่อไป 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3425/2559 
เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย   อุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (เอกสารแนบ
หมายเลข 1) และในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ 
ห้อง U-Store สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (U-Place) คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการให้
สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
– 2564 ที่ประชุมมีมติให้มีการด าเนินการใน ๔ ประเด็นดังนี้ (๑) การก าหนดคุณสมบัติของบัตรประจ าตัว
นักศึกษา  (๒) แนวทางการด าเนินงานจัดท าบัตรนักศึกษา  (๓) แผนการด าเนินงาน และ (๔)  การจัดส่ง
เอกสารเชิญชวนสถาบันการเงินเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้จัดท าบัตรโดยมีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2564 

1.1  หน้าบัตรเป็นบัตรแสดงตัวและข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1.2  เป็นบัตร ATM แบบชิปการ์ด โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จาก   
ชิปการ์ดได้เช่น การใช้บริการห้องสมุด การตรวจสอบการเข้าห้องเรียนเพ่ือสนับสนุนนโยบาย Smart 
Classroom 

1.3  ใช้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วย
เครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ 

2. แนวทางการด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

2.1  มีการสร้างระบบการสมัครบัตรแบบออนไลน์ 
2.2 การถ่ายภาพติดบัตรด้วยกล้องดิจิตอล (ไม่ใช้ภาพถ่าย) 
2.3  ระยะเวลาการด าเนินการออกบัตรไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นักศึกษาส่งใบสมัคร 
2.4  กระบวนการรับสมัครให้ด าเนินการในวันเดียวกันกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ทั้งนี้ ให้มีการประสานงานกันระหว่าง ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริการ
การศึกษา และส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เช่น วัน เวลา และรูปแบบการจัด
กิจกรรม เพ่ือความชัดเจนในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

3. แผนการด าเนินงาน 
ล าดับที่ รายละเอียดวิธีการ เอกสาร/

ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 

๑ จัดส่งเอกสารเชิญชวนสถาบันการเงินที่
สนใจเป็นผู้ประกอบการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาฯ  

หนังสือเชิญชวน เลขานุการ 20 ต.ค. ๕9 
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ล าดับที่ รายละเอียดวิธีการ เอกสาร/
ผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 

๒ ธนาคารที่สนใจส่งแบบตอบรับ แบบตอบรับ เลขานุการ 1 พ.ย. ๕9 
3 เชิญธนาคารมาประชุมเพ่ือชี้แจง

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอและ
รายละเอียดลักษณะเฉพาะ ของบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2564 

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ ภายในเดือน 
พ.ย. ๕9 

4 เสนอแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการใน
การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี
การศึกษา 2560 – 2564 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

เอกสารเสนอ
วาระการ
ประชุม 

เลขานุการ ภายในเดือน 
พ.ย. ๕9 

 
4. การจัดส่งเอกสารเชิญชวนสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้จัดท าบัตร

ประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ให้จัดส่งเอกสารถึง
สถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 10 สถาบัน ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
3. ธนาคารกรุงเทพ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
5. ธนาคารทหารไทย 
6. ธนาคารออมสิน 
7. ธนาคารกสิกรไทย 
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
10. ธนาคารธนชาติ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559มีสถาบันการเงินที่ให้ความสนใจและส่งแบบตอบรับเพ่ือ
เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2564จ านวน 4 ธนาคาร คือ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
3. ธนาคารกรุงไทย 
4. ธนาคารกรุงเทพ 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564จะประชุมครั้งที่ 2/2559 ภายใน
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เดือนพฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอและรายละเอียดลักษณะเฉพาะของบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ก่อนที่จะเชิญตัวแทนของธนาคารทั้ง 4 ธนาคารมารับ
ฟังค าชี้แจงและยื่นข้อเสนอต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
– 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พัก

รับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือรายงานผลการ

ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรอง
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) ตามที่ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรอง
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.9 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป โดยให้ตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการห้องพักรายวัน 
ว่าหอพักนักศึกษา ตามความในข้อ 1.4 1.5 และ 1.6 สามารถเปิดให้บริการเป็นห้องพักรายวันได้หรือไม่ ถ้า
ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกจาก (ร่าง) ประกาศฯ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ตามหลักกฎหมาย เรื่องการให้เช่าที่พักอาศัย มีกฎหมายอยู่ 2 
ฉบับ คือ พระราชบัญญัติหอพัก กับ พระราชบัญญัติโรงแรม หากจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประเภท
หอพัก ก็ต้องให้เช่าแบบรายเดือน แต่หากจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประเภทโรงแรมก็ต้องให้เช่าแบบ
รายวัน และถึงแม้ว่าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท
หอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 แต่การบริหารจัดการก็เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส าคัญ ในการประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ วันที่ 10 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายหอพักนักศึกษาได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ 
๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการหอพักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เรื่องการจัดหอพักเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอให้ตัดข้อความในข้อ 1.4 
1.5 และ 1.6 ออกจาก (ร่าง) ประกาศฯ มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ดังนั้น จึงตัดข้อความดังกล่าวออก
จาก (ร่าง) ประกาศฯ และได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประเภทรายรับ รายการ และ
อัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559)ถึงอธิการบดีผ่านส านักงานกฎหมาย
และนิติการแล้ว โดยอธิการบดีได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ 
และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (5) และ (9) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินการจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับพ.ศ. 2559) ฉบับลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ขออนุมัติอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร หัวหน้าส านักงานและ
หัวหน้าฝ่ายและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
และอนุมัติอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร หัวหน้าส านักงานและหัวหน้าฝ่ายและวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนงาน
ภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558  โดยมีการแบ่งส่วน
งานภายในดังนี้  

1. ส านักงานผู้อ านวยการ 
2. ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
3. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ดังนั้นส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต้องด าเนินการแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานและ

หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานส านักงานและฝ่ายต่าง ๆ เป็นด้ วยความเรียบร้อย ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในส่วนของหัวหน้า
ส านักงานและหัวหน้าฝ่าย ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และเพ่ือให้การบริหารงาน
ส านักงาน และฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงเสนอ
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ดังนี้ 

1. หวัหน้าส านักงาน  เป็นจ านวนเงิน  3,500 บาท/เดือน 
2. หัวหน้าฝ่าย  เป็นจ านวนเงิน  3,500 บาท/เดือน 
โดยมีตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ดังนี้ 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
ส านัก 

วิทยบริการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่าย 
ส านักงาน
อธิการบดี 

หมายเหตุ 

1 หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการหรือ
เทียบเท่า 

5,600* 5,600* 3,500 * มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น
ค่ า ต อ บ แ ท น
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
เ งิ น เ ดื อ น  5, 600 
บาท รวม 11,200 
บาท 

2 หัวหน้าฝ่ายหรือ
เทียบเท่า 

3,500 - 3,500   

 
ทั้งนี้  หากได้รับอนุมัติ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะใช้งบประมาณเพ่ือ

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร เป็นจ านวนเงิน 126,000 บาท (อัตรา 3,500 บาท/
เดือน ทุกต าแหน่ง) ต่อปีงบประมาณ  
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (5) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานและหัวหน้าฝ่ายและวงเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร หัวหน้าส านักงานและ
หัวหน้าฝ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ท าเรื่องหารือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเทียบเคียงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน และหัวหน้าฝ่าย ตามบัญชีอัตราเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านบริหารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ต่อไป 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป  

 
๔.๒ ขออนุมัติอัตราการจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาหอพักกรณีเข้าพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลและเสียชีวิตและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาและ

อนุมัติอัตราการจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาหอพักกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิต และวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
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เกี่ยวกับการให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยและใน
ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาบางรายเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต นายฐิติกรณ์ รัศมิ์ภัททสิริภูวดล
คณะกรรมการประเภทตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก จึงได้น าเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.2 การ
พิจารณาสวัสดิการให้กับนักศึกษาหอพักกรณีเสียชีวิตและการก าหนดอัตรา และระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1 
การพิจารณาจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษากรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการก าหนดอัตรา  ที่ประชุมมี
มตเิห็นชอบ ให้มีการจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่
เสียชีวิตและและก าหนดอัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

1. กรณีนักศึกษาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรายละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ทั้งนี้ นักศึกษา 1 รายได้รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น 

2. กรณีนักศึกษาเสียชีวิต 
2.1. ค่าพวงหรีด เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท 
2.2. ค่าสวดพระอภิธรรมศพ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000 บาท 
2.3. ค่าช่วยงานศพ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000 บาท  

 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/1394 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องผลตอบข้อ

หารือการจัดท าประกาศให้มีสวัสดิการแก่นักศึกษาหอพัก กรณี เจ็บป่วย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
เสียชีวิต โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้เงินรายได้
เพ่ือบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ตามข้อ 6 (5) (5.3) มาใช้บังคับใช้กับนักศึกษาได้ โดยในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะต้องเสนอเรื่องต่ออธิการบดีหรือผู้
ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและสมควรแก่กรณี โดยที่ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการขอออกประกาศของส านักฯ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราการจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาหอพักกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และเสียชีวิตตามเสนอและอนุมัติงบประมาณที่ใช้โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณในปี พ.ศ.
2560 เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (5) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้เงินรายได้เพ่ือบริหารงานและสวัสดิการ 
พ.ศ. 2558 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราการจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษากรณีเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และเสียชีวิตและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม อนุมัติอัตราการจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาหอพักกรณีเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลและเสียชีวิตตามเสนอและงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน
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เงิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายอัตราการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้แก่
นักศึกษาต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการเบิกจ่ายของส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

๔.๓ ขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและวงเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2555 ข้อ 17 ความว่า “ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักในแต่ละหอพัก ทั้งหอพักส่วนกลางและหอพัก
คณะ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่ผู้พักอาศัยในหอพัก ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย  ความ
ปลอดภัยในหอพักของตน ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้พักอาศัยภายในหอพักของตนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบของหอพักและ ข้อ 20 ความว่า “อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักอาจได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการหอพักเห็นสมควร” ในการประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 
3/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่  5 วาระที่ 5.2 การก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักนักศึกษาที่ประชุมมีการอภิปรายและเห็นควรให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารยท์ี่ปรึกษาประจ าหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

1.อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักปรับอากาศ (ราชาวดี ๔ ลีลาวดี 1) และหอพักพัดลม(ราชาวดี ๓ 
ลีลาวดี 2) รายละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักสวัสดิการ (ราชพฤกษ์ ๑ ๒ และ ราชาวดี ๑ ๒) รายละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน 

โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากอัตราส่วนห้องพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา  
1. หอพักปรับอากาศและหอพักพัดลมมีจ านวนห้อง หอพักละ 126 ห้อง (63 ห้อง:1 คน) 
2.หอพักสวัสดิการจ านวนห้อง หอพักละ 75 ห้อง 3 หลังและ 58 ห้อง 1 หลัง (35 ห้อง:1 

คน) 
มติที่ประชุมมอบฝ่ายหอพักนักศึกษาเสนออัตราค่าตอบแทนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป 
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือโปรด

พิจารณาและอนุมัติ อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาตามตามเสนอและอนุมัติวงเงิน
งบประมาณที่ใช้โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงิน 144,000 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๕) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  
2555 ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2555 
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ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและวงเงิน

งบประมาณในปี พ.ศ.2560 
ทีป่ระชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ในการคัดเลือกอาจารย์ปรึกษาควรให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอหลักเกณฑ์ หรือแผนใน

การด าเนินการในการดูแลนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ชัดเจนและมีการตรวจสอบ หรือประ
เมินบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าด าเนินการตามบทบาทหน้าที่แล้วหรือไม่ 

3. ควรพิจารณาค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอาจจะ
สามารถจ้างพนักงานประจ าได้ ซึ่งหากสามารถจ้างได้ควรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มี
ความรู้และทักษะทางด้านจิตวิทยาด้วย 

4. ให้คณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณา โดยให้น าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และโครงการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มาประกอบการพิจารณา 

5. ควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราเดียวกันคือเดือนละ 1,000 
บาท ทั้งนี้ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้น 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีจ านวนทีเ่หมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่พักในแต่ละหอพัก หาก
นักศึกษาในแต่ละหอพักมีจ านวนไม่มาก อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านอาจที่ดูแลนักศึกษาที่พักภายในหอพัก
นักศึกษามากกว่าหนึ่งอาคารได้ 

มติที่ประชุม อนุมัติและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

4.4 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์พ.ศ. ... 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ... ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๑๑) โดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ และในการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯตามที่
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ และให้ฝ่าย
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เลขานุการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๑๑) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์พ.ศ. ... 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ตัดข้อความในข้อ 6 ดังนี้ “(๒) มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน หรือ

บริหารหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่คล้ายคลึงกับส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องต่อท างานในภาคราชการ  และเสนอแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนา 
หรือแผนปรับปรุงส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องกับความประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๓) คุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เห็นสมควร” หากเพิ่มเติมต้อง
ใช้ความว่า “มีความรู้ ความสามารถที่ควรมี” 

2. ตัดและเพิ่มข้อความใน ข้อ ๗ “ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาตาม
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองสามอย่างดังต่อไปนี้” 

๓. ตัดและข้อความใน ข้อ ๗ (2) “เพื่อพิจารณาร่วมกับ ๗ (๑)(ถ้ามี) และเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา” 

๔. เพิ่ม ข้อความในข้อ 7 “(๓) ให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายช่ือที่มีศักยภาพ
จ านวน ๑ รายช่ือเพื่อพิจารณาร่วมกับ ๗ (๑) และ (๒) (ถ้ามี) และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา” 

๕. เพิ่มข้อความใน ข้อ 7 วรรค 2 ความว่า “บุคคลผู้มีสิทธิสมัครหรือถูกเสนอชื่อเพื่อ
เข้ารับการสรรหาตามความใน (๑) , (๒) และ (๓) จะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัยก็
ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖”  

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะและ
น า (ร่าง) ประกาศฯ ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3 
และ 4/2559 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559ใน
การประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 วันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๕
9 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.13 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

ปี พ.ศ. 2559   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เดือน กันยายน 2559  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม 2559  

ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน 2559  

ครั้งที่ 4/๒๕๕๙ เดือน ธันวาคม 2559  

เพ่ือการให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 10 วรรค 2 แห่ง ทางฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559  
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 10 วรรค 2 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 3 และ 4/2559 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งที่  3/2559 ภายในปลายเดือน
พฤศจิกายน 2559  

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งท่ี 4/2559 ภายในปลายเดือนธันวาคม 
2559  

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ประสาน
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อก าหนดวันประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 แนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการ ในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
คุณสมบัติของบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3425/2559 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์
ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 
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12.00 – 13.30 น. ณ ห้อง U-Store สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (U-Place) คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม
เพ่ือหารือแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564. ที่ประชุมมีมติให้มีการด าเนินการใน ๔ ประเด็นดังนี้ (๑) การก าหนด
คุณสมบัติของบัตรประจ าตัวนักศึกษา (๒) แนวทางการด าเนินงานจัดท าบัตรนักศึกษา (๓) แผนการด าเนินงาน 
และ (๔) การจัดส่งเอกสารเชิญชวนสถาบันการเงินเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้จัดท าบัตรโดยมีดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  
2560 – 2564 

1.1  หน้าบัตรเป็นบัตรแสดงตัวและข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1.2  เป็นบัตร ATM แบบชิปการ์ด โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จาก   
ชิปการ์ดได้เช่น การใช้บริการห้องสมุด การตรวจสอบการเข้าห้องเรียนเพ่ือสนับสนุนนโยบาย Smart 
Classroom 

1.3  ใช้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วย
เครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ 

2. แนวทางการด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

2.1  มีการสร้างระบบการสมัครบัตรแบบออนไลน์ 
2.2 การถ่ายภาพติดบัตรด้วยกล้องดิจิตอล (ไม่ใช้ภาพถ่าย) 
2.3  ระยะเวลาการด าเนินการออกบัตรไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นักศึกษาส่งใบสมัคร 
2.4  กระบวนการรับสมัครให้ด าเนินการในวันเดียวกันกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ทั้งนี้ ให้มีการประสานงานกันระหว่าง ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริการการศึกษา และ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เช่น วัน เวลา และรูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

3. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับที่ รายละเอียดวิธีการ เอกสาร/ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 
๑ จัดส่งเอกสารเชิญชวนสถาบันการเงิน

ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาฯ  

หนังสือเชิญชวน เลขานุการ 20 ต.ค. ๕9 

๒ ธนาคารที่สนใจส่งแบบตอบรับ 
 

แบบตอบรับ เลขานุการ 1 พ.ย. ๕9 

3 เชิญธนาคารมาประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดการยื่นข้อเสนอและ
รายละเอียดลักษณะเฉพาะ ของบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2564 

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ ภายในเดือน 
พ.ย. ๕9 
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ล าดับที่ รายละเอียดวิธีการ เอกสาร/ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 
4 เสนอแนวทางการให้สิทธิ์

ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2564 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

เอกสารเสนอวาระ
การประชุม 

เลขานุการ ภายในเดือน 
พ.ย. ๕9 

 
4. การจัดส่งเอกสารเชิญชวนสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ จัดท าบัตร

ประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ให้จัดส่งเอกสารถึง
สถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 10 สถาบัน ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
3.ธนาคารกรุงเทพ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
5. ธนาคารทหารไทย 
6.ธนาคารออมสิน 
7. ธนาคารกสิกรไทย 
8.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
10. ธนาคารธนชาติ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559มีสถาบันการเงินที่ให้ความสนใจและส่งแบบตอบรับเพ่ือ
เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2564จ านวน 4 ธนาคาร คือ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
3. ธนาคารกรุงไทย 
4. ธนาคารกรุงเทพ 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564จะประชุมครั้งที่ 2/2559 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2559เพ่ือพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอและรายละเอียดลักษณะเฉพาะของบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564ก่อนที่จะเชิญตัวแทนของธนาคารทั้ง 4ธนาคารมารับ
ฟังค าชี้แจงและยื่นข้อเสนอต่อไป 

ในการนี้จึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการให้สิทธิ์
ผู้ประกอบการ ในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2564 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ข้อ 10 (9) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการ ในการจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การพิจารณาคัดเลือกการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ไม่

ควรค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่ให้ค านึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคด้วย ดังนั้น จึงควร
ก าหนดแนวทางการพิจารณา 2 ด้านดังนี้ 

1.1. ข้อเสนอทางการเงิน 

1.1.1. ค่าบ ารุงการให้สิทธิในการจัดท าบัตร 

1.1.2. เงินบริจาคเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.2. ข้อเสนอทางเทคนิค  

1.2.1. สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เช่น การติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการธนาคารภายในมหาวิทยาลัยหรือในพื้นที่ใกล้เคียง หรือการ
ใหบ้ริการอย่างอ่ืนที่เพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

1.2.2. ข้อเสนออ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ ข้อเสนอทางเทคนิคที่ธนาคารเสนอควรมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองด้วยว่ามี
การด าเนินการจริง 

2. ควรก าหนดคุณสมบัติ ในเรื่องของความปลอดภัยในระบบการเงินของธนาคาร 

3. ควรก าหนดคุณสมบัติ ในเรื่องของการไม่เสนอขายประกันชีวิตและ/หรือประกัน
อุบัติเหตุในระหว่างการท าบัตรนักศึกษาแต่หากพบว่าธนาคารด าเนินดังกล่าว ใหพ้ิจารณาขอยกเลิกสัญญา 

4. ควรเรียกเก็บค่าประกันสัญญา เป็นเงินสดและก าหนดอัตราค่าปรับในกรณีที่ธนาคารไม่
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยให้เรียกค่าปรับจากเงินประกันสัญญา และหากธนาคารถูกปรับ 
ใหธ้นาคารด าเนินการเพิ่มเงินสดให้เท่ากับเงินประกันสัญญาเริ่มต้น 

5. ให้จัดหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการท าบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ด้วย 

มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการในการจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ น. 
 

 
(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 


