
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  ...........   

การจา้งก่อสร้างปรับปรุงสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลงั   

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลงวนัท่ี           เมษายน   2554 

………………………...……………. 

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า    “มหาวิทยาลยัฯ”                 

มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้งก่อสร้างปรับปรุงสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลงั  

ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรุงเทพมหานคร            

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง 

1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

1.4 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.5 แบบสญัญาจา้ง 

1.6 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 

(2) หลกัประกนัสญัญา 

  1.7   สูตรการปรับราคา   

  1.8       บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.9 แบบบญัชีเอกสาร 

(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2 

1.10       เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 

1.11       แบบหนงัสือมอบอาํนาจ 

1.12       แบบหนงัสือรับรองของวิศวกรผูค้วบคุมงาน 

1.13       แบบบญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

1.14       แบบบญัชีรายช่ือผูมี้อาํนาจควบคุม 
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2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

 2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงาน  ของทาง    

ราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น             

ผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์        

ณ  วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

     2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม

ข้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

  2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีรายช่ือในการซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์กบัทางมหาวิทยาลยัฯ  และโอนสิทธิใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเสนอราคาแทนมิได ้

  2.6  ผูเ้สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูมี้ คุณสมบัติเ บ้ืองต้นในการจ้างของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

      2.7  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ี

ประกวดราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า   1,385,000  บาท    และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบั

ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลยัฯ  เช่ือถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและ

ก่อสร้างในประเทศไทย   เป็นผลงานที่มอีายุไม่เกนิ 5 ปี  นับถึงวนัยืน่เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย

วธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์    ทั้งนี ้ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคู่ฉบับ พร้อมฉบับ

จริง เพือ่ประกอบการพจิารณา   
 

 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น    2  ส่วน  คือ 

3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้

 3.1.1  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั   ให้ยื่นสาํเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้

อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ข)    บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรอง 
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การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ ัดการ ผูมี้อาํนาจควบคุม   

(ถา้มี)  และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

   3.1.2  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

ใหย้ืน่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

   3.1.3  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่

สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  พร้อมให้ยื่นเอกสาร

การแสดงเป็นนิติบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมคา้ ตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

   3.1.4   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม  ,  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 

   3.1.5  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.9 (1) 

 

  3.2  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้

   3.2.1  หนังสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอ

ราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 

   3.2.2  หลกัประกนัซอง  ตามขอ้ 5 

   3.2.3  สาํเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสาํเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  พร้อมทั้ง

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.2.3.1  สาํหรับหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะตอ้งมีรายละเอียดของ 

 วนั เดือน ปี  ช่ืองานก่อสร้างและวนัท่ีงานแลว้เสร็จของสัญญาท่ีนาํมาใช้รับรองผลงาน   ผูอ้อก

หนงัสือรับรองผลงาน ผูล้งช่ือจะตอ้งมีตาํแหน่งดงัน้ี คือ 

                  3.2.3.1.1  ส่วนราชการ (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค) ต้องมี

ตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดบัอธิบดีหรือเทียบเท่า 

                  3.2.3.1.2  ส่วนราชการ (ส่วนทอ้งถ่ิน) ตอ้งมีตาํแหน่งดงัน้ี คือ 

  (1)  กรุงเทพมหานคร   -   ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

  (2)  เมืองพทัยา    -   นายกเมืองพทัยา 

  (3)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) -   นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  (4)  เทศบาล    -   นายกเทศมนตรี 

  (5)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) -   ประธานกรรมการบริหารองคก์าร 

    บริหารส่วนตาํบล 

  (6)  สภาตาํบล    -   ประธานสภาตาํบล 

 

                    3.2.3.1.3  รัฐวิสาหกิจ , องคก์ารมหาชน : ผูล้งช่ือตอ้งเป็นผูมี้ 

อาํนาจทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าว 
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       3.2.3.1.4  เอกชน บริษทั ห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือนิติบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงเป็นผูว้่าจา้ง เป็นผูอ้อกหนงัสือรับรอง ผูล้งช่ือจะตอ้งเป็นผูมี้อาํนาจตามกฎหมายของบริษทั ห้าง

หุน้ส่วนหรือนิติบุคคล และตราประทบัของบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนั้น ๆ 

       3.2.3.2  สาํเนาสัญญาก่อสร้างฉบบัตวัจริง (คู่สัญญา) ท่ีถูกตอ้งตรงกบัหนังสือ

รับรองผลงานพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 1 ชุด 

       3.2.3.3  ผูท่ี้นาํใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงาน ตามขอ้ 2.5 นั้น 

จะตอ้งนาํเอกสารการเสียภาษีของผลงานดงักล่าวมาแสดงดว้ย 

  3.2.4  สาํเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร  และสภาสถาปนิก ไม่ตํ่ากว่าประเภท

ดงัต่อไปน้ี  

 ก.   วุฒิวิศวกรโยธา     จาํนวน…………-……………… คน 

 ข.   สามญัวิศวกรโยธา    จาํนวน…………-……………… คน 

 ค. ภาคีวิศวกรโยธา จาํนวน…………1……………. คน 

 ง.   ภาคีสถาปนิก     จาํนวน…………1……………. คน 

 จ.   ภาคีวิศวกรไฟฟ้า    จาํนวน…………-…………… คน 

 ฉ. ………………… จาํนวน………………………… คน 

 
 

โดยนาํหลกัฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดงักล่าว (หากจะใชส้าํเนาหรือภาพถ่าย 

จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งในสาํเนานั้น โดยผูรั้บอนุญาต) และใบรับรองการ

เป็นวิศวกรและสถาปนิกประจาํของนิติบุคคลนั้น ๆ  

  3.2.6  บญัชีรายการก่อสร้าง (บญัชีแสดงปริมาณงาน) 

  3.2.7  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมด ท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.9 (2) 

 

 4.   การเสนอราคา 

  4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง

ครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 

  4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น        

  4.3    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   120    วนั   นับแต่วนั

ยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะ

ถอนการเสนอราคามิได ้

  4.4  ผู ้เสนอรา คาจะต้อ ง เสนอกําหนดเ วลาดํา เ นินการก่ อสร้างแ ล้ว เสร็ จ                            

ไม่เกิน......120.......วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาจา้ง  
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  4.5   ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร

ตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด

เสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  4.6   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  

ในวนัท่ี.................       เมษายน  2554............ระหว่างเวลา......10.00.......น.   ถึง.......11.00.......น.  

 ณ  หอ้งประชุมสาํนกังานอธิการบดี ชั้น  4    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

   เม่ือพน้กาํหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แลว้ จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา

แต่ละรายว่า เป็นผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผู ้

ใหบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.8 (1)  ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละรายทราบ

ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานว่าผูเ้สนอ

ราคารับทราบแลว้ 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามขอ้ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผูเ้สนอ

ราคา  และมหาวิทยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน  

   ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบั              

ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็น         

ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ี

จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์

ของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาใหถื้อเป็นท่ีสุด 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง      

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้ง จนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลา

ท่ีกาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิ

เสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด ําเนิน

กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะ

สั่งพกักระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน  เวน้แต่

คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จโดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่

อาจแกไ้ขได ้ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั 
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เวลาและสถานท่ี  เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกราย   

ท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่าง

การประกวดราคาฯ เพ่ือใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  4.7   ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   (1)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ย

วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี  5,535,827  บาท  (หา้ลา้นหา้แสนสามหม่ืนหา้พนัแปดร้อยยีสิ่บเจ็ดบาทถว้น) 

   (3)  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวม

ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (4)  ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

จะตอ้งตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

   (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคาและเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ิน

แลว้ จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ี

เสนอหลงัสุด 

   (6)   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า   120    วนั   นับแต่วนั

ยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะ

ถอนการเสนอราคามิได ้

   (7)  ผูเ้สนอราคาท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาฯ  จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดั

ประกวดราคาฯ  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์   ทั้งน้ี จะแจง้

ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

 4.8  การยดึหลกัประกนัซองของผูเ้สนอราคาใหด้าํเนินการในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  4.8.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด 

  4.8.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแลว้ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 

  4.8.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา LOG IN แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิ

เง่ือนไขท่ีกาํหนด  โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากบัราคาเร่ิมตน้การประมลู 

  4.8.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือช่ือในแบบ  บก.008  แบบยนืยนัราคาสุดทา้ยใน

การเสนอราคา 

 

5. หลกัประกนัซอง 

ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองเอกสารทางดา้นเทคนิค 



 - 7 - 

จาํนวน  277,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น)  โดยใชห้ลกัประกันซองจะตอ้งมี

ระยะเวลาการคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการ

ยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

5.1 เงินสด 

  5.2    เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่มหาวิทยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองประกวด

ราคาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

  5.3 หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุใน

ขอ้ 1.6  (1) 

  5.4 หนังสือคํ้ าประกนัของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้ าประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้

ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัซองตามขอ้น้ีมหาวิทยาลยัฯ  จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนั 

ภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือก

ไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้

ผกูพนัแลว้ 

   การคืนหลกัประกนัซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

 6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี  มหาวิทยาลยัฯ  จะพิจารณา   

ตดัสินดว้ยราคารวม 

6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 2   หรือยืน่หลกัฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถว้นตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 4 แลว้   คณะกรรมการฯ   จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา

รายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร

ประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัฯ  เท่านั้น 

6.3  มหาวิทยาลยัฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ             

ผอ่นผนั  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้ง

ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์  ของมหาวิทยาลยัฯ   

   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างหรือไม่ตรงตามเง่ือนไข ท่ีกาํหนดในเอกสาร

ประกวดราคาท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ

สัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลยัฯ  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

สภาพ ฐานะ  หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ มหาวิทยาลยัฯ  มีสิทธิท่ีจะไม่รับ

ราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 

  6.5 มหาวิทยาลยัฯ  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด                

ท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการ

ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็

ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตดัสินของ

มหาวิทยาลยัฯ  เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัฯ               

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็น            

ผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอ

ราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเท็จหรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

   ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดาํเนินงาน

ตามสัญญาได ้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัฯ  จะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและ

แสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้่าผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ใหแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้มหาวิทยาลยัฯ  มีสิทธิท่ีจะไม่รับ

ราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ว่า ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบั

ผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ี

กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.8  มหาวิทยาลยัฯ  มีอาํนาจท่ี

จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว  และมหาวิทยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษ

ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 

 

 7.  การทําสัญญาจ้าง 

  ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งทาํสญัญา

จา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.5 กบัมหาวิทยาลยัฯ  ภายใน  7  วนั  นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
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และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า  ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้

หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

7.1 เงินสด 

7.2 เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหม้หาวิทยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อน 

หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

7.3 หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงั 

 ระบุในขอ้ 1.6 (2) 

  7.4 หนังสือคํ้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้ าประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย    ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้

ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 (2)  

7.5   พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญา 

พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลยัฯ    จะจ่ายเงินค่าจา้งโดยแบ่งออกเป็น…….2..…..งวด       

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง ดงัแนบ 

 

9.  อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ   0.10  ของค่าจา้ง 

ตามสญัญาต่อวนัแต่ไม่ตํ่ากว่าวนัละ  100  บาท   

 

10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็น 

หนงัสือ หรือทาํสญัญาจา้งตามแบบ   ดงัระบุในขอ้ 1.5  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุด

บกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……2…..ปี……-………เดือน  นับถดั

จากวนัท่ีมหาวิทยาลยัฯ  ไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารได้ดี

ดงัเดิมภายใน……30………วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  

11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี  เงินกู ้จาก 
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……-…………………. .  และเงินช่วยเหลือจาก…………………-…….………..………. 
 

   การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือมหาวิทยาลยัฯ  ไดรั้บอนุมติัเงินค่า

ก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี  จาก………สํานักงบประมาณ………..และเงินช่วยเหลือ

จาก……………………………-…………………….………………………………................     

   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี   เป็นเงินทั้งส้ิน  5,535,827  บาท   (ห้าลา้นห้าแสนสามหม่ืนห้าพนัแปดร้อย

ยีสิ่บเจ็ดบาทถว้น) 

  11.2 เม่ือ มหาวิทยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง

จา้งตามประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของมา

เพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ

ไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   

ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 

   (1) แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วนั  นับถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจาก

ต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรือ

อ่ืนได ้

   (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาย ังประเทศไทย เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานัก

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  11.3    ผูเ้สนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ต่อมหาวิทยาลยั แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้

เสนอราคาแลว้ จะตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไวใ้นเง่ือนไขท่ีกาํหนด ในขอ้ 

4.7  (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลยัฯ จะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้อง

ใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  11.4 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลง

ภายในเวลาท่ีทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นข้อ 7 มหาวิทยาลยัฯ จะริบหลกัประกันซองหรือ

เรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน 

(ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  11.5 มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบ

สญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาไดด้งัระบุใน ขอ้ 1.7   จะนาํ 

มาใชใ้นกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  

  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัฯ  ไดข้ยายออกไป โดยใช้สูตรของทาง

ราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ 1.7 

 

13. มาตรฐานฝีมอืช่าง 

เม่ือมหาวิทยาลยัฯ   ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง                     

จา้งก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอ

ราคาจะต้องมีและใชผู้ผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานและ

ทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบนัเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผูมี้

วุฒิบตัร ระดบั ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการ

ได ้ ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอย่างน้อย  1  คน               

ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

  13.1……ช่างเช่ือมไฟฟ้า………………………………………………… 

  13.2……ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร.......…….. 

  13.3……ช่างเคร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ…….... 

  13.4……ช่างไม ้ (ก่อสร้าง) ……………………………………………. 

  13.5……ช่างก่ออิฐ………………………………………………………….. 

  13.6……ช่างฉาบปูน………………………………………………………… 

  13.7…   ช่างสี…………………………………………………………………. 

  13.8……ช่างอลมิูเนียม……………………………………………………… 

 

   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายช่ือผูท่ี้มีมาตรฐานฝีมือช่างดงักล่าวก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานใน

แต่ละส่วนงาน 

 

14. จดัทําและตดิตั้งแผ่นป้าย   

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินการ จดัทาํ    และติดตั้งแผน่ป้ายขนาดไม่ตํ่า 

กว่า…1.20  x  2.40  …เมตร   อย่างน้อย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบังานก่อสร้างไว ้                

ณ  บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ   ดงัน้ีคือ 
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1.  ช่ือหน่วยงาน  เจา้ของโครงการ  สถานท่ีติดต่อ  และหมายเลขโทรศพัทพ์ร้อม 

       ดวงตราหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2.  ประเภทและชนิดของส่ิงก่อสร้าง 

3.  ปริมาณงานก่อสร้าง 

4.  ช่ือ  ท่ีอยู ่ ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

5.  ระยะเวลาเร่ิมตน้และระยะเวลาส้ินสุด 

6.  วงเงินค่าก่อสร้าง 

7.  ช่ือเจา้หนา้ท่ี  ของส่วนราชการผูค้วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัทแ์ละตอ้ง 

       เสนอแบบป้ายใหผู้ว้่าจา้งใหค้วามเห็นชอบก่อน 

 

15. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและ 

ระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

 

                        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                       วนัท่ี                 เมษายน  พ.ศ.  2554 

  

 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

              (นางสุมิตรา   สมประสงค)์ 

                หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
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