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คู่มือปฏิบตัิงาน 
เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
1. ความสําคัญในการจัดทําคู่มือ 
 เน่ืองจากฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ กํากับ ควบคุม ดูแล    
ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม หลายพ้ืนที่ด้วยกัน ดังน้ี 

1.1 มศว ประสานมิตร ประกอบด้วย โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว  โรงอาหาร 1 โรงอาหาร
ริมนํ้า  ศูนย์อาหารภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล (Food Court) ฯลฯ 

1.2 มศว องครักษ์ ประกอบด้วย  โรงอาหารอาคารสโมสร  โรงอาหารบริเวณใกล้ศูนย์
การแพทย์ฯ  โรงอาหารภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์  ร้านจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (อาคาร PLAZA) ฯลฯ 
 จากการกํากับ ควบคุม ดูแล ผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า มีอัตราการหมุนเวียนหรือ
การยุติการเช่าพ้ืนที่กับมหาวิทยาลัยเป็นประจําสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1-2 ราย  ซึ่งฝ่ายจัดการ
ทรัพย์สินจะต้องดําเนินการประกาศรับสมัคร และดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ 
โดยดําเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและ
เครื่องด่ืมรายใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สินสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะต้องจัดทํา คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือก        
ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือ 

2.1 เพ่ือเป็นเอกสารการศึกษาเรียนรู้ให้กับบุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สินที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.2 เพ่ืออธิบายขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมที่
ถูกต้องตามระบบการบริหารจัดการ  และถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การ
จัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542  และหรือระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง 
ประกาศ และข้อกําหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง หรือมีการปรับปรุงแก้ไข 

2.3 เพ่ือเป็นการรวบรวมตัวอย่างการดําเนินงานท่ีถูกต้อง  และเครื่องมือที่ผู้จัดทําได้พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2.4 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการพิจารณาคัดเลือก       
ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างการดําเนินงานท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 1 
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3. ขอบเขตในการจัดทําคู่มือ 
3.1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

จะเป็นการรวบรวมข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต่ การรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร  การเสนอ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขออนุมัตเปิดรับสมัครและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ คัดเลือก  รายละเอียด
การจัดทําคําสั่ งแต่งต้ัง การจัดทําประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก  การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คัดเลือก  การรับรายงานตัว  และการจัดทําประกาศค่าล้างภาชนะรวมถึงประกาศ
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมของผู้ประกอบธุรกิจ 

3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมน้ี จัดทําข้ึนโดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งอาศัยความรู้และประสบการณ์ตรงของ
ผู้จัดทําเป็นระบบและกลไกที่ผู้จัดทําได้เรียนรู้ พัฒนา และสร้างสรรค์ จนสามารถอธิบายขั้นตอน ระบบ 
และกลไกของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง ประกาศ และข้อกําหนดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

3.3 คู่มือการปฏิบัติงานน้ี สร้างสรรค์และพัฒนาจากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติงานการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว  มศว 
ประสานมิตร  และโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์ ฯลฯ 

3.4 ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่นํามาใช้อ้างอิงในคู่มือการปฏิบัติงานนี้  เป็นเอกสารที่ใช้จริงใน
การดําเนินงานพิจารณาคัดเลือกฯ 

3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ว่าด้วย  การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542  และหรือหลักเกณฑ์ 
คําสั่ง ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง หรือมีการปรับปรุงแก้ไข 

3.6 แม้คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและ
เครื่องด่ืม จะรวบรวมเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง ประกาศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เ ก่ียวข้อง หรือมีการปรับปรุงแก้ไข  แต่ในสภาพการปฏิบัติงานจริงอาจมีขั้นตอน
กระบวนงาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้อีก  ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ หรือขั้นตอนกระบวนการใหม่ๆ    
อยู่เสมอ  เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน และสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยกับปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
 
4. คําจํากัดความ 
 4.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม หมายถึง การ
พิจารณาคัดเลือก บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ความสนใจสมัครเข้า
รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  เพ่ือให้ได้สิทธิในการเช่าพ้ืนที่เพ่ือจําหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัคร 
 
 
 
 

หน้าที่ 2  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม หมายถึง 
คณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร  ซึ่งช่ือคณะอนุกรรมการฯ น้ัน อาจจะมีช่ือเพ่ิมเติมหรือแตกต่างไปจาก
คู่มือฉบับน้ีก็ได้  แต่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทําหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รวมถึงมหาวิทยาลัยอาจมอบหมายภาระหน้าที่เพ่ิมเติมให้คณะอนุกรรมการฯ ด้วยก็ได้ 
 
 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง 
 5.1 อธิการบดี เป็นผู้มอบนโยบาย หรือมีบัญชา หรือสั่งการ 
 5.2 รองอธิการบดีซึ่งกํากับดูแลฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  เป็นผู้รับมอบโนบาย  หรือรับมอบ     
คําบัญชา หรือรับมอบคําสั่งการจากอธิการบดี รวมถึงยังเป็นผู้มอบนโยบาย หรือมีบัญชา หรือสั่งการ     
ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 5.3 หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้รับมอบโนบาย หรือรับมอบคําบัญชา หรือรับมอบคําสั่ง
การจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่กํากับดูแลฝ่ายจัดการทรัพย์สิน รวมถึงเป็นผู้มอบหมายให้บุคลากร
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 5.4 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยอาจทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด้วยก็ได้ 
 5.5 คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่อง ด่ืม เ ป็น
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม โดย
ประธานคณะกรรมการน้ันอาจเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นควรแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการก็ได้ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม 
     

จุดเร่ิมต้น/จุดสิ้นสุด ขั้นตอน/กิจกรรม จุดตัดสินใจ การเชื่อมต่อ ทิศทางการไหล 

 
ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม 

ผู้บริหาร มศว/
คณะกรรมการต่างๆ 

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกต่างๆ 

1 อธิการบดีมีบัญชาหรือมีนโยบาย
ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายในพ้ืนท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัย
กําหนด 

   

2 รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับนโยบาย
จากอธิการบดี หรือมีนโยบาย 
หรือมีบัญชา 

   

3 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับนโยบาย
จากรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

   

4 ทําหนังสือขอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืม จาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ กองกลาง  
กองกิจการนิสิต ภาควิชาสุขศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

   

5 รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ และ
ภาระหน้าท่ี เสนอคณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

   

6 รวบรวมมติคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินฯ และรายชื่อ รวมถึง
ภาระหน้าท่ีคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอกองการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ัง 

   

  
 

   
A

หน้าที่ 4  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผู้บริหาร มศว/

คณะกรรมการต่างๆ 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกต่างๆ 

     
 

7 กองการเจ้าหน้าท่ีส่งคําสั่ง 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

   

8 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทําประกาศ
รับสมัครคัดเลือกร้านจําหน่าย
อาหารเสนอรองอธิการบดีท่ีกํากับ
ดูแลพิจารณาลงนามประกาศฯ 

   

9 ลงข่าวประกาศรับสมัครท่ี web 
site ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน web 
site มหาวิทยาลัย และสื่อต่างๆ 

   

10 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับสมัคร 
ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

   

11 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินตรวจสอบ
พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และ
เสนอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
คุณสมบัติ รวมถึงกําหนดวัน
พิจารณาคัดเลือกให้รองอธิการบดี
ท่ีกํากับดูแลพิจารณาลงนาม
ประกาศฯ 

   

12 จองห้องประชุม จัดทําวาระการ
ประชุม หนังสือเชิญประชุม 
แบบฟอร์มให้คะแนนผลการ
คัดเลือก ใบลงทะเบียน และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

   

13 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

   
 

14 จัดทํารายงานการประชุม เสนอ
ผลการคัดเลือกและจัดทํา
ประกาศผลการคดัเลือกเสนอให้
รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล
พิจารณาลงนามประกาศฯ 

   

15 ลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกท่ี 
web site ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
web site มหาวิทยาลัย และสื่อ
ต่างๆ 

   

  
 
 
 

   

A 

B
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ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผู้บริหาร มศว/

คณะกรรมการต่างๆ 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกต่างๆ 

   
 

  

16 รายงานคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินและหาประโยชน์ 
เพ่ือทราบ 

   

17 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สินท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในธุรกิจร้าน
จําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม  
รับรายงานตัว และดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทําสัญญา และ
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

   

18 จัดทําประกาศราคาอาหารและ
เครื่องด่ืมร้านค้าท่ีได้รับการ
คัดเลือก และจัดทําประกาศ 
ค่าล้างภาชนะ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
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7. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม หลักฐาน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

1 อธิการบดีมีบัญชาหรือมีนโยบาย
ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายในพ้ืนท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัย
กําหนด 

คําสั่งหรือคําบัญชาจาก
อธิการบดี 

- - 

2 รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับนโยบาย
จากอธิการบดี หรือมีนโยบาย 
หรือมีบัญชา 

- รหัส A01 (ตัวอย่าง) 
คําสั่งหรือคําบัญชาจาก 
รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

1 วัน - รหัส B01 (ตัวอย่าง) 
คําสั่งมอบอํานาจรอง
อธิการบดีท่ีกํากับดูแล 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

3 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับนโยบาย
จากรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

1 วัน 

4 ทําหนังสือขอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืม จาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ กองกลาง กอง
กิจการนิสิต ภาควิชาสุขศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

- รหัส A02 (ตัวอย่าง) 
บันทึกข้อความ 
ท่ี ศธ 0519.1.10/391 
ลว 7 เมษายน 2559 
- รหัส A03 (ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
บุคลากรร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ 

60 วนั - รหัส B02 
ระเบียบฯ ว่าด้วย การ
จัดการและหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2542 ข้อ 7(5) 

5 รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ และ
ภาระหน้าท่ี เสนอคณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- รหัส A04 (ตัวอย่าง) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินฯ ครั้งท่ี 1/59 
วันท่ี 15 ม.ค.59 วาระ4.7 

60 วัน 

6 รวบรวมมติคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินฯ และรายชื่อ รวมถึง
ภาระหน้าท่ีคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอกองการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ัง 

- รหัส A05 (ตัวอย่าง) 
บันทึกข้อความและเอกสาร
แนบ เสนอให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 

7 วัน 

7 กองการเจ้าหน้าท่ีส่งคําสั่ง 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

- รหัส A06 (ตัวอย่าง) 
หนังสือประทับตรา 
ท่ีศธ 0519.1.03/4283 
ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 

30 วัน - รหัส A06 (ตัวอย่าง) 
หนังสือประทับตรา 
ท่ีศธ 0519.1.03/4283 
ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

8 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทําประกาศ
รับสมัครคัดเลือกร้านจําหน่าย
อาหารเสนอรองอธิการบดีท่ีกํากับ
ดูแลพิจารณาลงนามประกาศฯ 

- รหัส A07 (ตัวอย่าง) 
ประกาศรับสมัคร
ร้านอาหารหลัก ฉบับวันท่ี 
15 ก.ย.59 

15 วัน - รหัส A06 (ตัวอย่าง) 
หนังสือประทับตรา 
ท่ีศธ 0519.1.03/4283 
ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 

9 ลงข่าวประกาศรับสมัครท่ี web 
site ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน web 
site มหาวิทยาลัย และสื่อต่างๆ 

- รหัส A08 (ตัวอย่าง) 
การลงข่าวใน web site 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน web 
site มหาวิทยาลัย 

2 วัน - 

10 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรับสมัคร 
ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- รหัส A09 (ตัวอย่าง) 
เอกสารใบลงทะเบียน 
รับสมัครและใบสมัครของ
ผู้สมัคร 

15-30 วัน - รหัส A06 (ตัวอย่าง) 
หนังสือประทับตรา 
ท่ีศธ 0519.1.03/4283 
ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 11 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินตรวจสอบ

พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และ
เสนอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
คุณสมบัติ รวมถึงกําหนดวัน
พิจารณาคัดเลือกให้รองอธิการบดี
ท่ีกํากับดูแลพิจารณาลงนาม
ประกาศฯ 

- รหัส A10 (ตัวอย่าง) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
คุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือก 

7 วัน 

12 จองห้องประชุม จัดทําวาระการ
ประชุม หนังสือเชิญประชุม 
แบบฟอร์มให้คะแนนผลการ
คัดเลือก ใบลงทะเบียน และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

- รหัส A11 (ตัวอย่าง) 
วาระการประชุม 
- รหัส A12 (ตัวอย่าง) 
หนังสือเชิญประชุม 
- รหัส A13 (ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มให้คะแนน 
- รหัส A14 (ตัวอย่าง) 
ใบลงทะเบียนประชุม 
ของคณะกรรมการฯ 

15 วัน 

13 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

1 วัน 

14 จัดทํารายงานการประชุม  
เสนอผลการคัดเลือกและจัดทํา
ประกาศผลการคดัเลือกเสนอให้
รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล
พิจารณาลงนามประกาศฯ 

- รหัส A15 (ตัวอย่าง) 
รายงานการประชุม 
- รหัส A16 (ตัวอย่าง) 
ประกาศฯ ผลการคัดเลือก 

7 วัน 

15 ลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกท่ี 
web site ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
web site มหาวิทยาลัย และสื่อ
ต่างๆ 

- รหัส A08 (ตัวอย่าง) 
การลงข่าวใน web site 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน web 
site มหาวิทยาลัย 
 
 
 

1 วัน - 

หน้าที่ 8  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



ขั้นตอน ขั้นตอน/กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

16 รายงานคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินและหาประโยชน์ 
เพ่ือทราบ 

- รหัส A17 (ตัวอย่าง) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินฯ 

- - รหัส A06 (ตัวอย่าง) 
หนังสือประทับตรา 
ท่ีศธ 0519.1.03/4283 
ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 17 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สินท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในธุรกิจร้าน
จําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม  
รับรายงานตัว และดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทําสัญญา และ
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

- รหัส A18 (ตัวอย่าง) 
เอกสารรับรายงานตัว 
- รหัส A19 (ตัวอย่าง) 
สัญญาเช่า 

15 วัน 

18 จัดทําประกาศราคาอาหารและ
เครื่องด่ืมร้านค้าท่ีได้รับการ
คัดเลือก และจัดทําประกาศ 
ค่าล้างภาชนะ 

- รหัส A20 (ตัวอย่าง) 
ประกาศราคาอาหารฯ 
- รหัส A21 (ตัวอย่าง) 
ประกาศค่าล้างภาชนะฯ 

30 วัน 

 
 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 รหัส A01 (ตัวอย่าง) คําสั่งหรือคําบัญชาจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแลฝ่ายจัดการ

ทรัพย์สิน 
 8.2 รหัส A02 (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความท่ี ศธ 0519.1.10/391 ลว 7 เมษายน 2559 
 8.3 รหัส A03 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มเสนอรายช่ือบุคลากรร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ 
 8.4 รหัส A04 (ตัวอย่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ คร้ังที่ 1/59 

วันที่ 15 ม.ค.59 วาระ4.7 
 8.5 รหัส A05 (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความและเอกสารแนบ เสนอให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทํา

คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
 8.6 รหัส A06 (ตัวอย่าง) หนังสือประทับตราที่ ศธ 0519.1.03/4283 ลว 1 มิ.ย.59 และคําสั่ง

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
 8.7 รหัส A07 (ตัวอย่าง) ประกาศรับสมัครร้านอาหารหลัก ฉบับวันที่ 15 ก.ย.59 
 8.8 รหัส  A08 ( ตั วอ ย่าง )  การลง ข่าวใน  web site ฝ่ าย จัดการทรัพย์สิน  web site 

มหาวิทยาลัย 
 8.9 รหัส A09 (ตัวอย่าง) เอกสารใบลงทะเบียนรับสมัครและใบสมัครของผู้สมัคร 
 8.10 รหัส A10 (ตัวอย่าง) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 
 8.11 รหัส A11 (ตัวอย่าง) วาระการประชุม 
 8.12 รหัส A12 (ตัวอย่าง) หนังสือเชิญประชุม 
 8.13 รหัส A13 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มให้คะแนน 
 8.14 รหัส A14 (ตัวอย่าง) ใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการฯ 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 8.15 รหัส A15 (ตัวอย่าง) รายงานการประชุม 
 8.16 รหัส A16 (ตัวอย่าง) ประกาศฯ ผลการคัดเลือก 
 8.17 รหัส A17 (ตัวอย่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ 
 8.18 รหัส A18 (ตัวอย่าง) เอกสารรับรายงานตัว 
 8.19 รหัส A19 (ตัวอย่าง) สัญญาเช่า 
 8.20 รหัส A20 (ตัวอย่าง) ประกาศราคาอาหารฯ 
 8.21 รหัส A21 (ตัวอย่าง) ประกาศค่าล้างภาชนะฯ 
 8.22 รหัส B01 (ตัวอย่าง) คําสั่งมอบอํานาจรองอธิการบดีที่กํากับดูแลฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
 8.23 รหัส B02 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2542 ข้อ 7(5) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 10  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A01  หน้าที่ 1

หน้าที่ 12  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A01  หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A01  หน้าที่ 3

หน้าที่ 14  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A02  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A02  หน้าที่ 2

หน้าที่ 16  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A03  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A03  หน้าที่ 2

หน้าที่ 18  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A03  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์   
ครั้งที ่1/2559 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 

ณ  ห้องประชุม 9B ช้ัน 6 อาคารสํานักงานอธิการบดี    

 
ผู้มาประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี รกัษาราชการแทน) 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา ชัยภิญโญ รักษาราชการแทน) 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร กรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิร ิรักษาราชการแทน) 

4. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรษุา เชาวนลิขิต) 

5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา รักษาราชการแทน) 

6. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม       กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาราชการแทน) 

7. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  กรรมการและเลขานุการ 

(นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์  รักษาราชการแทน)  

 

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่น และลาประชุม) 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์ 

2. นางสาวภัทราภรณ์  สิงห์ทอง 

3. นางสาวอมรรัตน์  บุญบรรลุ 
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 4.7 พิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก และประเมินผลผูป้ระกอบธุรกิจ

จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือให้การจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินการ

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 ข้อ 7 (1) และ ข้อ 7 (5) ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจึงขอเสนอคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก และประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย โดยขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 

 1.1 หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นประธาน 

 1.2 ผู้แทนอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและ เป็นกรรมการ 

  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 คน 

 1.3 ผู้แทนอาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

  คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน 

 1.4 ผู้แทนอาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษา เป็นกรรมการ 

  คณะพลศึกษา 1 คน 

 1.5 ผู้แทนบุคลากรจากกองกลาง 1 คน เป็นกรรมการ 

 1.6 ผู้แทนบุคลากรจากศูนย์พัฒนาสภาพ เป็นกรรมการ 

  กายภาพ การจัดการขนส่งแลความปลอดภัย 

  มศว ประสานมิตร 1 คน 

 1.7 ผู้แทนบุคลากรจากศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ เป็นกรรมการ 

  กายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 

  มศว องครักษ์ 1 คน 

 1.8 ผู้แทนบุคลากรจากสํานักงานบริหาร เป็นกรรมการ 

  กิจการหอพัก 1 คน 

 1.9 ผู้แทนบุคลากรจากกองกิจการนิสิต 1 คน เป็นกรรมการ 

 1.10 ผู้แทนนิสิตจากสภานิสิต 1 คน เป็นกรรมการ 

 1.11 ผู้แทนนิสิตจากองค์การนิสิต 1 คน เป็นกรรมการ  

 1.12 ผู้แทนนิสิตจากชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน เป็นกรรมการ 

 1.13 ผู้แทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการ 

  และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 คน 
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 1.14 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 1.15 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. ให้คณะอนุกรรมการฯ มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 

  2.1 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ดังนี้ 

 - มศว ประสานมิตร ประกอบด้วย โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว โรงอาหารริมน้ํา 

ศูนย์อาหารบริเวณช้ัน 2 ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

 - มศว องครักษ์ ประกอบด้วย โรงอาหารอาคารสโมสร อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

และบริการ (อาคาร PLAZA) 

 - พ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์

มอบหมาย 

   - เมื่อคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาคัดเ ลือกเรียบร้อยแล้ว  ใ ห้รายงาน

คณะกรรมการจดัการทรัพย์สินและหาประโยชน์ทราบ 

  2.2 เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประกาศผลการคัดเลือก การรายงานตัวของผู้ได้รับการคัดเลือก และ

การจัดทําสัญญาเช่าพ้ืนที่กับผู้ได้รับการคัดเลือกต่อไป 

  2.3 ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

ตามข้อ 2.1  ในการดําเนินธุรกิจตามรอบสัญญา แล้วรายงานให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและ     

หาประโยชน์ทราบ 

 

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 

  ข้อ 7 ให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   (1) อนุมัติการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น           

ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน ที่มีการกําหนดระยะเวลาของสัญญา   

ไม่เกิน 1 ป ีแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ได้ทราบ 

   (2) พิจารณากล่ันกรองการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย กรณีที่สัญญาเกินกว่า 1 ป ีเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ 

   (3) พิจารณาการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่

คณะกรรมการประจําส่วนราชการนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

   (4) พิจารณากําหนดรายละเอียดตามข้อ 5(3) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร       

เงินรายได้พิจารณา 

   (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

   (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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  ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) อนุมัติการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น           

ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน ที่มีการกําหนดระยะเวลาของสัญญา

ที่เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 6 ป ีและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 (2) รับทราบการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น        

ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน ที่มีการกําหนดระยะเวลาของสัญญา 

ไม่เกินหนึ่งป ีตามที่คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์เสนอ 

 (3) อนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า อัตราค่าเช่า 

กําหนดระยะเวลาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การนําสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้  

การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือการปรับเมื่อมีการฝ่าฝืนการเช่า การกําหนดแบบสัญญาเช่า 

 ข้อ 9 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้พิจารณากําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือ 

ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจใช้ดุลยพินิจยกเว้น หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าเช่าในอัตราที่    

ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ก็ได้ 

 ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศตามที่ 

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ กําหนดตามข้อ 5(3) 

 ในกรณีที่ มีปัญหาในการปฏิบั ติตามระเบียบน้ี  ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาวินิจฉัย และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

 

 เสนอทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ควรแบ่งเป็น 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการฯ 

จาก มศว ประสานมิตร 1 ชุด (ตัวแทนจากหน่วยงานและนิสิตจาก มศว ประสานมิตร)  และ
คณะอนุกรรมการฯ จาก มศว องครักษ์ 1 ชุด (ตัวแทนจากหน่วยงานและนิสิตจาก มศว องครักษ์) 

2. เห็นชอบภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามเสนอ 
3. สําหรับการพิจารณารายชื่ออนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด คณะกรรมการฯ มีมติ

เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพิจารณารายชื่อและอนุมัติรายชื่อ 
4. เมื่อได้รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด แล้ว  ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินเสนอ

กองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
 

รหัสเอกสาร A04  หน้าที่ 5

หน้าที่ 24  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร A04  หน้าที่ 6

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A05  หน้าที่ 1

หน้าที่ 26  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A05  หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A05  หน้าที่ 3

หน้าที่ 28  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A06  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A06  หน้าที่ 2

หน้าที่ 30  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A06  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร A06  หน้าที่ 4

หน้าที่ 32  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร A06  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 33 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 1

หน้าที่ 34  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 35 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 3

หน้าที่ 36  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 4

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 37 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 5

หน้าที่ 38  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



ใบสมัครเพื่อประกอบธุรกิจ 
ภายในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายละเอียดผูสมัคร 
1.   ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).............................................สกุล.............................................อายุ.....................ป   
  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................ศาสนา..................................... 
2. อาชีพ........................................................สถานที่ทํางาน...........................................................................

เลขที่............................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................. 
 จังหวดั............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท................................................. 
 โทรสาร...................................................... 
3. ที่อยูปจจุบนั   เลขที่.......................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................... 
 จังหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทบาน........................................... 
 โทรศัพทมือถือ..................................................โทรสาร..................................................... 
ตองการประกอบธุรกิจประเภทใด (เลือกสมัครไดแค 1 ประเภทตอ 1 ผูสมัครเทานั้น) 
1. ประเภทจําหนายอาหาร (โปรดระบุประเภทอาหาร) ................................................................................. 
2. ประเภทจําหนายเครื่องดื่ม (โปรดระบุประเภทเครื่องดื่ม) ......................................................................... 
3. ประเภทจําหนายสินคา (โปรดระบุประเภทสินคา) .................................................................................... 
4. ประเภทบริการ (โปรดระบปุระเภทบริการ) ............................................................................................... 
5. ประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................... 
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ (ใสเครือ่งหมาย   หนาหวัขอที่ตองการเลือก ) 

 เคยประกอบธรุกิจ  ประเภท................................................................................................... 
สถานที่................................................................................ระยะเวลา................................... 

 ไมเคยประกอบธุรกิจใดมากอนเลย 
 

 ขาพเจาไดอานรายละเอียดในการประกอบธรุกิจเขาใจดีโดยตลอด  และสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
พรอมทั้งทําขอตกลงหรือสัญญาไดถาไดรับการคัดเลือก  และขอใหคาํมั่นสัญญาแกมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 1.  จะประกอบธุรกิจตามที่ไดระบุดวยตนเองและจะปฏิบัติตามขอกําหนดโดยเครงครัด 
 2.  ขอรับรองวาขอความที่กลาวมาแลวขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 

 
      ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร 
          (……………………………………………) 
 วันที…่………../…..…………/……….… 

รูปถายขนาด 

 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 

ลําดับที่................... 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1.  รูปถายหนาตรงของผูสมัครขนาด  1  นิ้ว  จํานวน 1 
รูป  (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

2.  ใบรบัรองแพทยที่แพทยรับรองใหไมเกิน 1 เดอืน 
3.  สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 
4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 
5.  เอกสาร/หลักฐานรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจจาก
ภาครัฐหรือเอกชน (ถามี) 

6.  เอกสาร/หลักฐานการประกอบธรุกิจอื่นๆ (ถาม)ี 

รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 6

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 39 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



เมนู/รายการที่จะจําหนาย 
ท่ี เมนู/รายการอาหาร ราคาที่จะจําหนาย(บาท) หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
      ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร 
          (……………………………………………) 
 วันที…่………../…..…………/……….… 

หนาที่..........จาก..........หนา รหัสเอกสาร A07 หน้าที่ 7

หน้าที่ 40  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 41 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 2

หน้าที่ 42  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 43 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 4

หน้าที่ 44  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 45 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 6

หน้าที่ 46  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 7

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 47 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 8

หน้าที่ 48  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 9

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 49 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A08  หน้าที่ 10

หน้าที่ 50  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 51 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 2

หน้าที่ 52  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 53 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 4

หน้าที่ 54  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 55 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 6

หน้าที่ 56  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 7

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 57 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A09  หน้าที่ 8

หน้าที่ 58  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A10  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 59 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A10  หน้าที่ 2

หน้าที่ 60  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วาระการประชุม 
 
 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกรา้นจําหน่ายอาหาร 
และเครื่องดืม่ ภายในมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 
ครั้งที่ 1 / 2559 

วันที่  13  มิถนุายน  2559 
เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 
ณ  ห้องประชมุสภา 1 
อาคารหอประชุมใหญ ่
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ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหาร 
ครั้งที่ 1 / 2559 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 
เวลา  09.00 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภา 1   อาคารหอประชุมใหญ ่
------------------------------------------------------------------ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1.1 การประกาศรับสมัครประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน 

โรงอาหาร 1 
1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหาร 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา 

4.1 พิจารณาแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

4.2 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายละเอียดประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหาร 
ครั้งที่ 1 / 2559 

วันที่  13 มิถุนายน 2559 
เวลา  09.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องสภา 1  อาคารหอประชุมใหญ ่
------------------------------------------------------------------ 

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 การประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

ด้วยคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ ในคราวการประชุมครั้งที่        
2/2559  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก              
ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในโรงอาหา 1 (โรงอาหารเก่า) มศว ประสานมิตร  
จํานวน 7 ราย  และฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้จัดทําประกาศรับสมัคร และประกาศรับสมัครในช่วงระหว่าง
วันที่ 1- 29 เมษายน 2559  และได้กําหนดวันพิจารณาคัดเลือกขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา   
09.00 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภา 1  อาคารหอประชุมใหญ่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 
 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  
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1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายใน 
โรงอาหาร 1 

ตามท่ี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือขอชื่อผู้แทนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร และองครักษ์ 
รวมท้ังสิ้น 20 คน น้ัน   บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1490/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ โดยมีรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังเอกสารแนบ 1 
 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เน่ืองจากเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร นัดแรก  จึงยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 เน่ือจากเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร นัดแรก  จึงยังไม่มีวาระเรื่องสืบเน่ือง 
 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 พิจารณาแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

 เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ดังน้ี 
 

แบบฟอร์มให้คะนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหารและเครื่องด่ืม 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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ประเด็นที่เสนอ 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
มติ  
 
 
 

4.2 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559  ได้มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในโรง
อาหาร 1 จํานวน 7 ราย  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครฯ และเปิดรับสมัครต้ังแต่
วันที่ 1 – 29 เมษายน 2559 ซึ่งภายในหลังจากปิดรับสมัครปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเพ่ือประกอบธุรกิจ ภายใน
โรงอาหาร 1 จํานวน 25 ราย แบ่งเป็นประเภท อาหารหลักจํานวน 14 ราย  ประเภทว่างและเครื่องด่ืม
จํานวน 11 ราย   ในการน้ี  เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือประกอบธุรกิจ ภายในโรงอาหาร 1 
ให้ได้จํานวน 7 ราย ดังน้ี 
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(1) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารหลัก 14 ราย ให้ได้จํานวน 6 ราย 
 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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1 นางวาสนา  เงินเป่ียม            

2 นางเบญจมาศ  สุนทรนนท ์            

3 นางสาวอุดม  สุภศร            

4             

 
(2) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 11 ราย ให้ได้จํานวน 1 ราย 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รายละเอียดของผู้สมัครเพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 จํานวน 

25 ราย ดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นทีเ่สนอ 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
(1) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารหลักให้ได้ จํานวน 6 ราย 
(2) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้ได้ จํานวน 1 ราย 

 
มติ 
 
 

รหัสเอกสาร A11  หน้าที่ 7

หน้าที่ 68  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 -7- 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
เลิกประชุม เวลา ................  น. 

รหัสเอกสาร A11  หน้าที่ 8

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 69 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A12  หน้าที่ 1

หน้าที่ 70  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A12  หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 71 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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1 นางวาสนา         เงินเป่ียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 นางเบญจมาศ     สุนทรนนท์ 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 46
3 นางสาวอุดม       สุภศร 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 63
4 นางพรทิพย์        โสรี 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 86
5 นายอิทธิชัย        ทองแกมนาค 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
6 นางอุษณีย์         ภูผานี 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
7 นางสาวนกยูง     ผายสุวรรณ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
8 นางสาวศิริพร     อุดมเพทายกุล 8 8 8 7 7 7 7 8 6 8 74
9 นายเมฆา          แซ่เฮ้ง 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
10 นางเจตนาทร     อ้นสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 นางสาวนุชสรา   วงศ์รัตนเกษม 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
12 นางกนกวรรณ    ปิยะจิตเมตตา 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 98
13 นางสาวกรณ์ษิกาพรรษ  ลิขิตตรากุล 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
14 นางจิตติมา        เจตานนท์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

1 นางธนัทพร            อรัญฤทธ์ิ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
2 นายนันทชัย           ทองอํ่า 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
3 นางสาวธวัณธรณ์     เทียนคชรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 นางสาวส่งสุข         วชิรธาราภาดร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 นางสาวสุวารีย์        คชสิทธ์ิ 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 75
6 นางมาลี               น้อยสังวาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 นางสาวไพลิน         พานเพียรศิลป์ 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 95
8 นายบุญพา             ธนากรป่ินทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นางสาวกัลยรักษ์      เริกดํารง 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
10 นางสาวศิริพร          ศรีษาเอ่ียม 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
11 นายกรินท์              กัจจานะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 นายณัชชานนท์       วรชัยธนาสิทธ์ิ 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 78

ลงช่ือ .................................................... ประธานกรรมการ

   (นายณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์)
      รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สัคร รวม
(100คะแนน)

คะแนนผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร 1

จําหน่ายอาหารหลัก

จําหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ท่ี รายชื่อผู้สมัคร

รหัสเอกสาร A13  หน้าที่ 1

หน้าที่ 72  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A14 หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 73 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ครั้งที่ 1/2559 

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมสภา 1  อาคารหอประชุมใหญ ่

 
ผู้มาประชุม 

1. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  ประธานกรรมการ 
(นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์  รักษาการแทน)  

2. นางกานดา  ไทรฟัก กรรมการ 
3. นางเยาวเรศ ใหลอุดม กรรมการ 
4. นายนรุตตม์  สหนาวิน กรรมการ 
5. นางสาวรสพร  เจียมจริยธรรม กรรมการ 
6. นางสาววรรณา บุปผากิจ กรรมการ 
7. นายสุขเชฎ คงสินธ์ุ (ผู้แทนจากองค์การนิสิต) กรรมการ 
8. นางสาวภัทราภรณ์  สิงห์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวภัททิภา แสงอากาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวอมรรัตน์  บุญบรรล ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.  นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอ่ืน และลาประชุม) 

1. ผู้แทนนิสิตจากสภานิสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 1

หน้าที่ 74  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00  น.  
  ประธานกล่าวเปิดการประชมุ และดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1.1 การประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
ด้วยคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ ในคราวการประชุมคร้ังที่        

2/2559  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก              
ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 (โรงอาหารเก่า) มศว ประสานมิตร  จํานวน 
7 ราย  และฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้จัดทําประกาศรับสมัคร และประกาศรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 1- 29 
เมษายน 2559  และได้กําหนดวันพิจารณาคัดเลือกขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภา 1  อาคารหอประชุมใหญ่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 75 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน 
โรงอาหาร 1 

ตามท่ี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือขอช่ือผู้แทนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
และประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร และองครักษ์ รวมทั้งสิ้น 
20 คน น้ัน   บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1490/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ โดยมีรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังเอกสารแนบ 1 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1. Yl"ill'jrulfll?lb~f) n trtJ'j~nf)'U5'jn"il~lVl'l11 ~mVll'j bbG'l ~bfl~f)-:J~lJ I'l-:J.Q" , 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

เน่ืองจากเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร นัดแรก  จึงยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 เน่ือจากเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใน มศว ประสานมิตร นัดแรก  จึงยังไม่มีวาระเร่ืองสืบเน่ือง 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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หน้าที่ 86  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 พิจารณาแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

 เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแบบฟอร์มให้คะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม ดังน้ี 
 

แบบฟอร์มให้คะนนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหารและเครื่องด่ืม 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แบ่งคะแนนช่องความคิดสร้างสรรค์แยกออกจากการส่งเสริม

โภชนาหาร โดยให้แบ่งเป็นช่องละ 5 คะแนน ให้ดําเนินการในการคัดเลือกในคร้ังถัดไป 
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4.2 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559  ได้มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใน 
โรงอาหาร 1 จํานวน 7 ราย  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครฯ และเปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 
1 – 29 เมษายน 2559 ซึ่งภายในหลังจากปิดรับสมัครปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเพื่อประกอบธุรกิจ ภายใน 
โรงอาหาร 1 จํานวน 26 ราย แบ่งเป็นประเภท อาหารหลักจํานวน 14 ราย  ประเภทว่างและเคร่ืองด่ืมจํานวน 
12 ราย   ในการน้ี  เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 
ประสานมิตร  พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือประกอบธุรกิจ ภายในโรงอาหาร 1 ให้ได้จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

(1) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารหลัก 14 ราย ให้ได้จํานวน 6 ราย 
 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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1 นางวาสนา         เงินเป่ียม            

2 นางเบญจมาศ     สุนทรนนท์            

3 นางสาวอุดม       สุภศร            

4 นางพรทิพย์        โสร ี            

5 นายอิทธิชัย        ทองแกมนาค            

6 นางอุษณีย์         ภูผานี            

7 นางสาวนกยูง     ผายสุวรรณ์            

8 นางสาวศิริพร     อุดมเพทายกุล            

9 นายเมฆา          แซ่เฮ้ง            

10 นางเจตนาทร     อ้นสุวรรณ            

11 นางสาวนุชสรา   วงศ์รัตนเกษม            

12 นางกนกวรรณ    ปิยะจิตเมตตา            

13 นางสาวกรณ์ษิกาพรรษ  ลขิิตตรากุล            

14 นางจิตติมา        เจตานนท์            
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 

(2) คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 12  ราย ให้ได้จํานวน 1 ราย 

ที่ รายชื่อผู้สมัคร 

การสังเกตและทดลองชิม การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

รวม 
(100 

คะแนน) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

รส
ชา

ติ/
ค.
สะ

อา
ด/

แห
ล่ง

วัต
ถุดิ

บ 

คว
าม

หล
าย

หล
าย

ขอ
งร

าย
กา

ร
อา

หา
ร/

เค
รื่อ

งดื่
ม 

คว
าม

คิด
สร้

าง
สร

รค
์ / 

  ก
าร

ส่ง
เส

ริม
โภ

ชน
าห

าร
 

กา
รแ

ต่ง
กา

ยท
ี่ถูก

สุข
อน

ามั
ย 

รูป
ลัก

ษณ
์ขอ

งอ
าห

าร
/เค

รื่อ
งดื่

ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

 / 
ปร

ะส
บก

าร
ณ
์ใน

กา
ร

ปร
ะก

อบ
ธุร

กิจ
 

กา
รต

อบ
คํา

ถา
คณ

ะก
รร

มก
าร

 

คว
าม

พร้
อม

ใน
กา

รล
งท

ุน 

เอ
กส

าร
รับ

รอ
งค

ุณ
ภา

พก
าร

ปร
ะก

อบ
อา

หา
ร 

คะ
แน

นภ
าพ

รว
ม 

1 นางธนัทพร อรัญฤทธ์ิ            

2 นายนันทชัย ทองอํ่า            

3 นางสาวธวัณธรณ์ เทียนคชรัตน์            

4 นางสาวส่งสุข วชิรธาราภาดร            

5 นางสาวสุวารีย์ คชสิทธ์ิ            

6 นางมาล ี             น้อยสังวาล            

7 นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป์            

8 นายบุญพา ธนากรปิ่นทอง            

9 นางสาวกัลยรักษ์ เริกดํารง            

10 นางสาวศิริพร ศรีษาเอ่ียม            

11 นายกรินท์ กัจจานะ            

12 นายณัชชานนท์     วรชัยธนาสิทธิ์            

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รายละเอียดของผู้สมัครเพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 จํานวน 26 ราย 

ดังเอกสารแนบ 
 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 16

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 89 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 

(1) ประเภทอาหารหลัก มีผู้ได้รับคัดเลือกจํานวน 6 ราย  และอันดับสํารอง 2 ราย 
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภทจําหน่าย ล็อกร้านค้า 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
1 นางกนกวรรณ ปิยะจิตเมตตา สเต็ก ข้าวดงบุริ อาหารกระทะ

ร้อน ฯลฯ 
1 

2 นางพรทิพย์  โสรี ข้าวราดแกง 2 
3 นายอิทธิชัย ทองแกมนาค ก๋วยจั๊บ เฉโป 3 
4 นางเบญจมาศ สุนทรนนท์ สเต็กหมูไก่ปลาแซลมอน ข้าว

เกาหลี ฯลฯ 
4 

5 นางอุษณีย์ ภูผานี ก๋วยเตี๋ยว 5 
6 นางสาวศิริพร อุดมเพทายกุล อาหารญี่ปุ่น 6 
อันดับสํารอง 
7 นางสาวนุชสรา วงศ์รัตนเกษม ข้าวราดแกง ตามสั่ง  
8 นางสาวนกยูง ผายสุวรรณ ข้าวราดแกง ตามสั่ง  

 
 

(2) ประเภทอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีผู้ได้รับคัดเลือก 1 ราย และอันดับสํารอง 2 ราย 
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภทจําหน่าย ล็อกร้านค้า 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
1 นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป์ ร้านกาแฟ เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลฯ 7 
อันดับสํารอง 
2 นางสาวกัลยรักษ์ เริกดํารง เครื่องด่ืม เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลฯ  
3 นายณัชชานนท์ วรชัยธนาสิทธ์ิ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิ้งค์ จํากัด  
เครือ ซีดี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) 

ร้านกาแฟ เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 17

หน้าที่ 90  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 18

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 91 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 19

หน้าที่ 92  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 20

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 93 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 21

หน้าที่ 94  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 22

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 95 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 23

หน้าที่ 96  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 24

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 97 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 25

หน้าที่ 98  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 26

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 99 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 27

หน้าที่ 100  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 28

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 101 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 29

หน้าที่ 102  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 30

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 103 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 31

หน้าที่ 104  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 32

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 105 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 33

หน้าที่ 106  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 34

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 107 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 35

หน้าที่ 108  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 36

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 109 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 37

หน้าที่ 110  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 38

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 111 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 39

หน้าที่ 112  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 40

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 113 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 41

หน้าที่ 114  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 42

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 115 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 43

หน้าที่ 116  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 44

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 117 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 45

หน้าที่ 118  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 46

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 119 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 47

หน้าที่ 120  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 48

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 121 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 49

หน้าที่ 122  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 50

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 123 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 51

หน้าที่ 124  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 52

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 125 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 53

หน้าที่ 126  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 54

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 127 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 55

หน้าที่ 128  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 56

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 129 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 57

หน้าที่ 130  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 58

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 131 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 59

หน้าที่ 132  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 60

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 133 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 61

หน้าที่ 134  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 62

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 135 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 63

หน้าที่ 136  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 64

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 137 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A15  หน้าที่ 65

หน้าที่ 138  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หน้าที่ 140  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หน้าที่ 142  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 
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หน้าที่ 144  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หน้าที่ 146  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หน้าที่ 148  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หน้าที่ 150  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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หน้าที่ 152  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 ประธานกล่าวปิดการประชุม  
 
เลิกประชุม   เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวภัทราภรณ์  สิงห์ทอง) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมน้ีแล้ว เมื่อวันที่...................................................... 
 

 
 

.................................................... 
(นายณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์) 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
ประธานกรรมการ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิและหาประโยชน์ 

ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุม 9C  ช้ัน 6  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 
ผู้มาประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี รักษาการแทน) 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศริ ิรักษาการแทน) 
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษา เชาวนลิขิต) 
4. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม       กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  อินทร์จันทร์) 
5. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  กรรมการและเลขานุการ 

(นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์  รักษาการแทน)  
 
ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอ่ืน และลาประชุม) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ติดราชการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา ชัยภิญโญ รักษาการแทน) 

2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ   
 (รองศาสตราจารย์ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์ 
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญบรรลุ 
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  5.6  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมภายใน 
โรงอาหาร 1 จํานวน 7 ราย โดยมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครฯ และเปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่  
1 – 29 เมษายน 2559 ซึ่งภายในหลังจากปิดรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเพ่ือประกอบธุรกิจ ภายใน 
โรงอาหาร 1 จํานวน 26 ราย แบ่งเป็นประเภท อาหารหลักจํานวน 14 ราย  ประเภทว่างและเคร่ืองด่ืมจํานวน 
12 ราย ในการน้ี  เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครภายในโรงอาหาร 1 ให้ได้จํานวน 
7 ราย 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  
ณ  ห้องประชุมสภา 1  อาคารหองประชุมใหญ่  โดยมีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก ดังน้ี 

(1) ประเภทอาหารหลัก มีผู้ได้รับคัดเลือกจํานวน 6 ราย  และอันดับสํารอง 2 ราย 
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภทจําหน่าย 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
1 นางกนกวรรณ ปิยะจิตเมตตา สเต็ก ข้าวดงบุริ อาหารกระทะร้อน ฯลฯ 
2 นางพรทิพย์  โสรี ข้าวราดแกง 
3 นายอิทธิชัย ทองแกมนาค ก๋วยจั๊บ เฉโป 
4 นางเบญจมาศ สุนทรนนท์ สเต็กหมูไก่ปลาแซลมอน ข้าวเกาหลี ฯลฯ 
5 นางอุษณีย์ ภูผานี ก๋วยเตี๋ยว 
6 นางสาวศิริพร อุดมเพทายกุล อาหารญี่ปุ่น 

อันดับสํารอง 
7 นางสาวนุชสรา วงศ์รัตนเกษม ข้าวราดแกง ตามสั่ง 
8 นางสาวนกยูง ผายสุวรรณ ข้าวราดแกง ตามสั่ง 

 
(2) ประเภทอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีผู้ได้รับคัดเลือก 1 ราย และอันดับสํารอง 2 ราย 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภทจําหน่าย 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
1 นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป์ ร้านกาแฟ เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลฯ 

อันดับสํารอง 
2 นางสาวกัลยรักษ์ เริกดํารง เครื่องด่ืม เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลฯ 
3 นายณัชชานนท์ วรชัยธนาสิทธิ์ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิ้งค์ จํากัด  
เครือ ซีดี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

ร้านกาแฟ เบเกอร่ี น้ําผลไม้ ฯลน 

 
ในการน้ี  เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 1 ปี 

ซึ่งจะต้องสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยการชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปีจากเดิมจะต้องชําระอัตรา 
32,600 บาท/ปี แต่เน่ืองจากการเร่ิมต้นสัญญาอาจไม่ครบ 1 ปี จึงขออนุมัติการคิดค่าธรรมเนียมรายปี โดย 
นําจํานวนเงิน 32,600 บาท หาร 12 เดือน แล้วคูณด้วยจํานวนเดือนตามสัญญาเช่า โดยให้ปัดเศษจํานวนเงิน
เป็นหลักสิบ เช่น (32,600 บาท ÷12 เดือน)× 11 เดือน = 29,883.33 บาท ให้ปัดเศษเป็นหลักสิบ คือ  
คิดเป็นค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 29,890 บาท  สําหรับรอบสัญญาต่อไปให้คิดค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 
32,600 บาท/ปี หรือมากกว่า 
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ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 
 ระเบยีบฯ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรพัย์สนิของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542  
(เล่มกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับฝ่ายจัดการทรัพยส์นิฯ รหัส C) 
 ข้อ 7   ข้อ 5  ข้อ 9  ข้อ 10  
 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกและราคาอาหารเครื่องดื่มของผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืม ภายในโรงอาหาร 1  มศว ประสานมิตร 

2. เห็นชอบการคิดค่าธรรมเนียมรายปี โดยนําจํานวนเงิน 32,600 บาท หาร 12 เดือน  
แล้วคูณด้วยจํานวนเดือนตามสัญญาเช่า โดยให้ปัดเศษจํานวนเงินเป็นหลักสิบ เช่น 
(32,600 บาท ÷12 เดือน)× 11 เดือน = 29,883.33 บาท ให้ปัดเศษเป็นหลักสิบ คือ  
คิดเป็นค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 29,890 บาท  สําหรับรอบสัญญาต่อไปให้คิด
ค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 32,600 บาท/ปี หรือมากกว่า 
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หน้าที่ 168  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
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รหัสเอกสาร A17  หน้าที่ 13

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 169 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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วาระ 5.6 เอกสารแนบ หน้าที่ 10
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รหัสเอกสาร A17  หน้าที่ 14

หน้าที่ 170  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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วาระ 5.6 เอกสารแนบ หน้าที่ 11
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รหัสเอกสาร A17  หน้าที่ 15

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 171 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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วาระ 5.6 เอกสารแนบ หน้าที่ 12
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รหัสเอกสาร A18  หน้าที่ 1

หน้าที่ 172  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 173 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 2

หน้าที่ 174  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 175 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 4

หน้าที่ 176  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 177 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 6

หน้าที่ 178  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 7

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 179 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 8

หน้าที่ 180  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 9

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 181 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A19  หน้าที่ 10

หน้าที่ 182  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 183 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 2

หน้าที่ 184  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 185 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 4

หน้าที่ 186  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 187 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 6

หน้าที่ 188  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 7

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 189 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 8

หน้าที่ 190  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 9

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 191 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A20  หน้าที่ 10

หน้าที่ 192  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A21  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 193 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A21  หน้าที่ 2

หน้าที่ 194  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร A21  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 195 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร B01  หน้าที่ 1

หน้าที่ 196  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร B01  หน้าที่ 2

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 197 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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รหัสเอกสาร B01  หน้าที่ 3

หน้าที่ 198  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 199 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 2

หน้าที่ 200  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 3

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 201 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 4

หน้าที่ 202  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 5

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 203 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 6

หน้าที่ 204  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 7

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าที่ 205 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์



รหัสเอกสาร B02  หน้าที่ 8

หน้าที่ 206  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้าของผลงาน : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
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