
 

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง ประกวดราคาซื้อเกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซ้ือเกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศเลขท่ี ๔๐/๒๕๕๕  ดังนี ้

     เกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได จํานวน ๑,๕๖๐ ตัว  

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนี้ 

  

          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต

เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   โดยผูยื่นซองตองอยูดวยในวันและเวลาท่ี

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณา

ภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.  และกําหนดเสนอราคาใน

วันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

  

 

 



-๒- 

 

          ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ .- บาท 

(หารอยบาทถวน) ไดท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี      

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได  

ท่ีเว็บไซต www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข           

๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

  

                ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                 

  

   

   

      (ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ อนันตสมบูรณ) 

       รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๔๐/๒๕๕๕ 

ประกวดราคาซ้ือเกาอ้ีจัดเล้ียงแบบซอนเก็บได ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

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

  

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาซ้ือเกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้    

                            เกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได จํานวน ๑,๕๖๐ ตัว  

                 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ  

ท่ีจะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                 ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                         (๑) หลักประกันซอง 

                         (๒) หลักประกันสัญญา 

                         (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                 ๑.๖ บทนิยาม 

                         (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                         (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                         (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                         (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 

 

 

 



-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ

ของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ 

ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           

จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชี

ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ให

ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม

คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวม

คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล

ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 



-๓- 

 

                 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔  

                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง       

ลงนาม พรอมประทับตรา(ถามี) 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดย

ไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา

ใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน       

ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด   

คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ ไปพรอม เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ

แคตตาล็อกผูเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

                 ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ตัว เพ่ือใชในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะไมรับผิดชอบ

ในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา 

 



-๔- 

 

                 ๔.๖ กอนยื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา

ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมด

เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือเกาอ้ีจัดเลี้ยงแบบซอนเก็บได ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๔๐/๒๕๕๕"  ยื่นตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว    

จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ

ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือ

เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 

๑.๖(๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอ

ตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี

สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา

ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา

ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค

จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา

หนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ

ของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุใหถือเปนท่ีสุด 

 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายใน

เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย 

หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ

กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ี

อยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคา ฯ เพ่ือใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้  

                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนท่ี 

๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ท้ังปวงไวดวยแลว 

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี

เสนอในการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว 

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา 

๑๐.๐๐น. เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหทราบ

ตอไป 



-๖- 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน  ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า

ประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน     

ใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)  

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู

คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ี

คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก

ขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา

รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด

ราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย

ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                         (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ

ราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจง

ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะ

พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ

ผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี

เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมี

สิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมี

อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ

เสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทํา

ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือ

ขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีรวมกัน

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทํา

สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจาของ งบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดให

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  

ขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

 

 



-๙- 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือ

ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม 

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซ้ือ ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวเทานั้น 

                 ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย 

และไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม การ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนํา

สิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปน

ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกให

เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 

๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ 

ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปน

ผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 



-๑๐- 

 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกัน

ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน 

(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะ

จัดหาพัสดุ เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะ

จัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลา

ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) 

และนับตอเนื่องกันในชวงท่ีสอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกัน

ซองคือ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับตั้งแต

วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ

หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

     ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 40/2555 

 
เกาอ้ีจัดเล้ียงแบบชอนเก็บได     จํานวน 1,560 ตัว 

คุณลักษณะ 
ลกัษณะ  : โครงสรางเหล็ก ชุดเบาะน่ัง, พนักพิงเปนไมอัดบุฟองนํ้า หุมหนัง 

ขนาด + 10 mm. :  ขนาดความกวาง W 510 x ความยาว D 560 x ความสูง H 910 มม. ความสูงท่ีน่ัง SH 450 มม. 

โครงสราง 

โครงขา  : ทําจากเหล็กแปบรูปไขขนาด 15 x 30 มม. ความหนาของเหล็กไมนอยกวา 1.6 มม. ผานข้ันตอนการตัด,  

  ดัดข้ึนรูปเช่ือมประกอบเหล็กยันขาและชุดหูเก่ียว 

โครงท่ีน่ัง, พนักพิง  : ทําจากเหล็ก STEEL TUBE 22 มม. ผานข้ันตอนการดัดข้ึนรูป R ปริมาณ 1000 มม.  

    โครงพนักพิงปมดัดโคงรับแผนหลัง R ประมาณ 600 มม. 

ชุดหูเก่ียว  : ทําจากเหล็ก STEEL PLATE หนาไมนอยกวา 4.0 มม. ผานข้ันตอนการปมข้ึนรูปขนาด 55 x 85 มม. 

    สามารถประกอบยดึชุดทาวแขนได  

การเคลือบผิว : ชุบโครเมี่ยมดวยระบบ (Double Nickel Chrome Plating) ท่ีไดมาตรฐาน JIS 

เบาะน่ัง  : เปนไมอัดยางเน้ือแข็งขนาด หนาไมนอยกวา 18 มม. ข้ึนรูป R ประมาณ 1000 มม. เสริมดวยสปริงแผน 

  บุดวยฟองนํ้าหุมดวยหนัง 

เบาะพิง  : เปนไมอัดยางเน้ือแข็งขนาด หนาไมนอยกวา 18 มม. ข้ึนรูป R ประมาณ 600 มม. เสริมดวยสปริง 

 แผนบุดวยฟองนํ้าหุมดวยหนังมาตรฐานบริษัทฯ แผนหลังมีแผนไม HARD BOARD หนา 3 มม. บุฟองนํ้า 

  หุมดวยหนัง ปดทับดานหลังยึดดวยสกร ู

จกุรองขา  : เปนพลาสตกิ POLY PROPYLENE (PP) ผานกระบวนการฉีดข้ึนรปูดวยระบบ INJECTION MOLD 

คุณสมบัติ  : ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1253-2537) 

   

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

 ผูเสนอราคาจะตองนําเกาอ้ีตัวอยาง จํานวน 1 ตัว มาใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง 

หมายเหตุ 

 


