
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  
การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
****************************************************************************************  

1. ความเป็นมา  
 

 จากภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นต้อง
ได้รับโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด   และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศโดยรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้นจึงท าให้ มีผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี      
ท าให้อาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ    ท าให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน
เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เพื่อให้พร้อมรองรับกับจ านวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดความ
แออัดต่อการใช้งาน   อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  

จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการออกแบบอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะ
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน  และการด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาให้แล้วเสร็จตามที่ได้
วางแผนไว ้ 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) 

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
2. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้  
3. เพื่อให้การประกวดราคาจ้างเหมาเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
 

3. คุณสมบัติ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

3.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  
3.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว โดยมี  
วงเงินไม่น้อยกว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท าการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้ เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเชื่อถือได ้ 

กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของ
งานนั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่ หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

3.6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ขอซื้อ 
เอกสารการจัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  
 

4. แบบรูปรายการ  
4.1 ก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 851 ตารางเมตร 
4.2  มีรูปแบบรายการจ านวน 34 แผ่น  
 

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1622 หรือทางเว็บไซต ์ www.cru.in.th หรือ 
www.gprocurement.go.th และตอบข้อซักถามที่ patsadu_of@cru.in.th  
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5. ระยะเวลาด าเนินการภายใน 240 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง  
 

6. วงเงินในการจัดหา  
ก าหนดราคากลางเป็นเงินจ านวน 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) มีราคางบประมาณอยู่ที่ 

9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และ     
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมถึงค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 

 

7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองานแบ่งเป็น 7 งวดงานดังนี ้ 
งานงวดที่  1  จ่ายเงิน ....13.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ปรับเกรดบริเวณก่อสร้าง ปักผัง  ขุดหลุม   
2. เทคอนกรีตฐานราก   แล้วเสร็จ 
3. ติดตั้งแบบเทคานคอดิน  แล้วเสร็จ 
4. งานระบบก าจัดปลวก แล้วเสร็จ 
5. เทพื้นชั้นที่ 1  แล้วเสร็จ 
6. เทเสารับคานชั้นที่ 2  แล้วเสร็จ 
7. งานสาธารณูปโภคชั่วคราวและสิ่งอ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง 
8. ติดตั้งป้ายโครงการ , เคร่ืองป้องกันและปิดกั้นชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งานงวดที่  2 จ่ายเงิน ...15.. %  เป็นจ านวนเงิน ............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. เทคานชั้นที่ 2  แล้วเสร็จ 
2. เทพื้นชั้นที่ 2  แล้วเสร็จ 
3. เทเสารับคานหลังคา  แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ      ภายในก าหนดเวลา 120 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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งานงวดที่  3  จ่ายเงิน  ..15.. %   เป็นจ านวนเงิน  ..........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 

1. เทคานรับโครงหลังคา  แล้วเสร็จ 
2. ติดตั้งโครงหลังคา  แล้วเสร็จ 
3. มุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ      ภายในก าหนดเวลา 150 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งานงวดที่  4 จ่ายเงิน  ...10.... %   เป็นจ านวนเงิน  ........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานบันได  แล้วเสร็จ 
2. ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1,2  แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ    ภายในก าหนดเวลา 180 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายใน ................................... 
 

งานงวดที่  5  จ่ายเงิน  ..12... %   เป็นจ านวนเงิน  .........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง  ส่วนที่เป็นไม้และเหล็ก  แล้วเสร็จ 
2. ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1 , 2    แล้วเสร็จ 
3. เดินท่อทั้งหมด   แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา 210 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งานงวดที่  6  จ่ายเงิน  ....15... %   เป็นจ านวนเงิน  .......................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ปูพื้นทั้งหมด   แล้วเสร็จ 
2. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด   แล้วเสร็จ 
3. ระบบสุขาภิบาลบริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด  แล้วเสร็จ 
4. ติดตั้งสุขภัณฑ์    แล้วเสร็จ 
5. ติดตั้งประตู – หน้าต่าง   แล้วเสร็จ 
6. ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์   แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 210 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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งานงวดที่  7  ( งวดสุดท้าย ) จ่ายเงิน  ...20... %   เป็นจ านวนเงิน  ........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ทาสี แล้วเสร็จ 
2. งานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
3. งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
4. จัดท า As- built  Drawing  งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จตามแบบรูป

และรายการ 
5. ท าการร้ือถอนอาคารชั่วคราวทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
6. เก็บท าความสะอาดภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
7. เก็บท าความสะอาดปรับพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
8. งานถนน  แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 240 วัน  นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ................................... 
 

8. สถานท่ีติดต่อ  
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ได้ที่  
8.1 ทางไปรษณีย์  

ส่งถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสด)ุ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  
57100  

 

8.2 โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1622 
8.3 โทรสาร 053-776001  
8.4 ทางเว็บไซด ์www.cru.in.th  
8.5 E – Mail patsadu_of@cru.in.th  

mailto:patsadu_of@cru.in.th


-ร่าง-  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

เร่ือง การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

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

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการศึกษา
และเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) จ านวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) 
มีราคางบประมาณอยู่ที่ 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่
ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและ
ค านวณราคางานเอง จะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่า
ก่อสร้างภายหลังไม่ได้  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  
2. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
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 5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว  
โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท า
การก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้ เป็นผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
ทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได ้ 

       กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี 
ของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่ หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงแบบรูปรายการในวันที่ ......................................... เวลา  
…………น. ณ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการ       
ดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน้าที่รับผิดชอบของผู้ซื้อแบบที่จะ
ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ / หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน
กระท าแทน โดยการก่อสร้างคร้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้ซื้อ
แบบไม่มาดูสถานท่ีและรับฟังค าชี้แจง ซึ่ง จะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเป็นข้อ
ต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้  

    ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันที่ ………………………. ระหว่างเวลา 
………………… น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด าเนินการ
พิจารณาเอกสารด้านเทคนิค เวลา …………….. น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หาก   
ผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค 
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคา ในวันเดียวกันเวลา 16.00 น. 
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     ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในวันและเวลา
เดียวกันเป็นจ านวนเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบ
ตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 

 
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,000.- บาท  

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง - งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ตั้งแต่วันท่ี ...................................... ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางโทรศัพท์หมายเลข (053) 776000 ต่อ 1622 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.cru.in.th , 
www.gprocurement.go.th และตอบข้อซักถามที่ patsadu_of@cru.in.th  
 

ประกาศ ณ วันที ่.......................................................................  
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


