
 
ประกาศส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  

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

  ด้วยส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำมประสงค์จะคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรเพ่ือรับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕62 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร 
ดังนี้  
                 1. ประเภทการอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   1.1 ผู้ประกอบกำรให้บริกำรชุดครุยและเครื่องแต่งกำยบัณฑิต  จ ำนวน 1 รำย 
   1.2 ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยดอกไม้และของที่ระลึก    จ ำนวน 1 รำย 

1.3 ผู้ประกอบกำรบริกำรแต่งหน้ำ-ท ำผมบัณฑิต     จ ำนวน 1 รำย 
 
                 2. ผู้สมัครและยื่นข้อเสนอเพื่อด าเนินการให้บริการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย 
   ๒.๒ เป็นบุคคลที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
   ๒.๓ ด ำเนินกิจกำรหรือต้องรับผิดชอบกิจกำร/บริกำรด้วยตนเอง 

2.4 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่มีข้อพิพำทกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญำหรือทิ้งงำนกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   ๒.๖ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริตหรือโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อสังคม 

๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๒.8 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย หรือถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด ต้องค ำพิพำกษำ 
      ถึงท่ีสุดให้รับโทษจ ำคุก เว้นแต่ เป็นโทษที่กระท ำควำมผิดโดยประมำท หรือควำมผิด 
      ลหุโทษ 

  ๓. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือรับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร
รำยละเอียด ดังนี้ 

3.1 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประกำศเชิญชวน
ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพ่ือรับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 โดยผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและ
ข้อเสนอตำมรำยละเอียดในข้อ 5. ในวัน เวลำและสถำนที่ที่ก ำหนดในประกำศ 

 
/3.2 คณะกรรมกำร........ 
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๓.๒  คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งจะด ำเนินกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอตำม

เอกสำรกำรสมัคร ทั้งทำงด้ำนสินค้ำและบริกำร โดยจะคัดเลือกข้อเสนอที่ดีและ
เหมำะสมเพื่อพิจำรณำในรำยละเอียดขั้นต่อไป    

๓.๓  คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งจะเชิญผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมข้อ ๓.๒                
มำน ำเสนอในรำยละเอียดของสินค้ำและบริกำรต่อคณะกรรมกำรรวมทั้งอำจมีกำร
เจรจำเพ่ือให้มีกำรปรับปรุงข้อเสนอด้ำนสินค้ำและบริกำรและข้อเสนอทำงด้ำน
กำรเงินเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสมที่สุดให้ได้รับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 

๓.๔  ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คัดเลือกผู้ประกอบกำรที่คณะกรรมกำร พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมสำมำรถ
บริหำรจัดกำรและให้บริกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งพิจำรณำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ประกอบกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ทั้งของบัณฑิต นักศึกษำ บุคลำกรและ
มหำวิทยำลัยฯรวมทั้งเงื่อนไขหรือประโยชน์อื่นๆ ด้วย 

๓.๕   คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำรับข้อเสนอของ          
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่งรำยใดก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนกำร
บริหำรจัดกำรและแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมีควำมเสี่ยง
และ/หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้ คณะกรรมกำรอำจจะพิจำรณำยกเลิกข้อเสนอกำร
ด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำร โดยไม่พิจำรณำคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเลยก็ได้
หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้ ทั้งนี้ให้ถือ
ว่ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร เป็นข้อยุติเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกมหำวิทยำลัยฯมิได้โดยเด็ดขำด 

๓.๖  หำกมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรของผู้ยื่นข้อเสนอ
กระท ำโดยไม่สุจริต เช่น กำรยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น  คณะกรรมกำร                    
จะพิจำรณำยกเลิกข้อเสนอดังกล่ำว และมหำวิทยำลัยฯ จะด ำเนินกำรกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยนั้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครและย่ืนความประสงค์เพื่อด าเนินกิจการ 
        ๔.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

๔.๑.๑  ใบสมัครตำมแบบพิมพ์ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑ ชุด 
๔.๑.๒  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๑.๓  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบบั 

.๔ 1.4  รูปถ่ำยขนำด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด ำและไม่สวมผมปลอม       
ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน ๑ รูป  

4.1.5  เอกสำรข้อเสนอด้ำนสินค้ำและบริกำร รวมทั้งข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 
    ๔.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล 

๔.๒.๑  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร 
จดทะเบียนนิติบุคคล และรำยชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ชุด 

/๔.๒.๒   บริษัทจ ำกัด… 
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 ๔.๒.๒   บริษัทจ ำกัด หรือบริษัท (มหำชน) จ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง         
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ 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. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสมัครและด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด วัน  เวลา  สถานที่ 

๕.๑ ขอซื้อเอกสำรกำรสมัครรับคัดเลือกและสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติม/ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ จัดส่ง
เอกสำรเชิญชวนและประชำสัมพันธ์ 
 

นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศ ถึงวันที่ 20 สิงหำคม 2563          
ในวันและเวลำรำชกำร ณ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี                         
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๓๕๓๐๖๒/๓๐๖๒/๐81-8787491  

๕.๒ ยื่นเอกสำรกำรสมัคร นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศ ถึงวันที่ 21 สิงหำคม 2563        
ในวันและเวลำรำชกำร ณ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
หมำยเลขโทรศัพท ์๐๔๕ - ๓๕๓๐๖๒/๓๐๖๒/081-8787491 

5.3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก วันที่ 24 สิงหำคม 2563  ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและ http://www.ubu.ac.th 

๕.4 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร จะประกำศให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
คัดเลือก 

๕.๕ ประกำศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบกำรฯ จะประกำศให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
คัดเลือก 

 
๖. ผู้สมัครต้องกรอกเอกสำรข้อควำมรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยไม่วำงเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ        

ลงลำยมือชื่อของผู้สมัครให้เรียบร้อย ส ำหรับข้อเสนอด้ำนกำรเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหำวิทยำลัยฯ ให้ระบุ
ไว้ในข้อเสนอโดยให้ระบุเป็นจ ำนวนตัวเลขและตัวอักษรให้ตรงกันทุกแห่ง หำกตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอำ
จ ำนวนตำมตัวอักษรเป็นส ำคัญและบรรจุซองปิดผนึกจ่ำหน้ำซอง ใบยื่นข้อเสนอด้ำนกำรเงินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร
เพ่ือรับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62  
ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4. ต่อคณะกรรมกำร ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น
ตำมท่ีก ำหนดใน ข้อ 5. 

๗. เมื่อยื่นแบบแสดงควำมประสงค์แล้ว จะขอถอนคืนหรือยกเลิกค ำเสนอทั้งหมด หรือบำงส่วนหรือ
จะขอถอนคืนมำแก้ไขใหม่หรือขอเสนอเพ่ิมเติมอีกไม่ได้  

          ๘. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับสมัครซึ่งเป็นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ไว้ตำมประกำศนี้ หรือเลือกรับใบสมัครของผู้หนึ่งผู้ใด หรือไม่รับเสียทั้งหมดก็ได้ 

 
          / 9. เมื่อได้รับ... 
 



 ๔  

 

 
 

9. เมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องท ำสัญญำตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด
ต้องยินยอมปฏิบัติตำมข้อสัญญำทุกประกำร และเมื่อเป็นคู่สัญญำกับมหำวิทยำลัยฯ ต้องปฏิบัติตำม กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบค ำสั่งของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทั้งท่ีมีอยู่หรือจะก ำหนดขึ้นภำยหน้ำทุกประกำรโดยจะโต้แย้งมิได้ 

10. ในวันท ำสัญญำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับอนุญำตประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จะต้องช ำระเงินสนับสนุนมหำวิทยำลัยหรือเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหำวิทยำลัยฯ พร้อมทั้งต้องวำงเงนิหลักประกันสัญญำมูลค่ำ 10,000.- บำท (หนึ่งหมื่นบำท
ถ้วน)  

หลักประกันตามวรรคแรกจะคืนให้เมื่อคู่สัญญาได้พ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้วในเวลาอันสมควร 
๑1. ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเมื่อเป็นคู่สัญญำกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และได้ช ำระเงินสนับสนุน

มหำวิทยำลัยหรือหรือเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้กับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีแล้ว จะขอเรียกเงินคืนไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่ำ
กรณีใดๆ 

12. ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องช ำระเงินตำมข้อ 10. ภำยในวันที่ก ำหนดไว้ในประกำศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕62 
หำกผู้ได้รับคัดเลือกไม่ช ำระเงินและท ำสัญญำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์และจะถูกตัดสิทธิ์กำรสมัครเป็น
ผู้ประกอบกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 2 รอบ กำรสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกำร 

๑3. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นให้เป็นไปตำมสัญญำและตำมที่มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีพิจำรณำเห็นสมควร 

๑4. กำรยื่นเอกสำรกำรสมัครจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกคณะกรรมกำรฯ สืบทรำบว่ำผู้สมัคร
รำยใดจ่ำยเงินหรือกระท ำกำรอ่ืนใด ที่ เป็นกำรให้ประโยชน์เพ่ือจูงใจให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับกำรคัดเลือก                     
คณะกรรมกำรฯ จะตัดสิทธิ์ผู้สมัครรำยนั้นทันที 

๑5. นอกเหนือจำกที่มหำวิทยำลัยฯ เรียกเก็บดังกล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี         
จะไม่เรียกเก็บเงินอื่นใดอีก หำกมีบุคคลใดแอบอ้ำงกระท ำกำรเรียกร้องทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวแล้วให้แจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพ่ือมหำวิทยำลัยฯ จะได้ด ำเนินกำรในทำงอำญำ ทำงแพ่ง หรือทำง
ปกครองต่อไป 

ผู้สนใจสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์                    
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๔๕–๓๕๓๐๖๒ /            
081-8787491 

ประกำศ  ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

                             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อดุลย์ จรรยำเลิศอดุลย์)        
              รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
                                              ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 
 
 
 


