
 
                        

มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ) 
999 ถนนพุทธมณฑล 4 ต าบลศาลายา 

พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
      โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102 

โทรสาร .0 2441 9345 
ที่ ศธ 0517.211(1.3)/พ 014  
วันที่  27 ตุลาคม 2557        
เรื่อง ขอเชิญยื่นเอกสารเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในการจัดหาจ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ า สถาบัน
โภชนาการ 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2558  
   

เรียน   บริษัท/ห้าง/ร้าน    
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1.  TOR งานจ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ า จ านวน 5 แผ่น 

          2.  เงื่อนไขการจัดหา จ านวน 5 แผ่น 
 3.  บัญชีรายการวัสดุ BOQ จ านวน 1 แผ่น 
 4.  แบบ จ านวน 4 แผ่น 
 

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)  จะด าเนินการจัดหา จ้างต่อเติมอาคาร
เก็บขวดน้้า สถาบันโภชนาการ 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 
 

  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอให้ท่านส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ/ผลงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยขอให้ยื่นเอกสาร ณ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ 
ชั้น 1 เลขที่ 999 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ภายในเวลา 10.30  น. วันที่  11 พฤศจิกายน 2557  หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะถือ
ว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วย
พัสดุ สถาบันโภชนาการ ชั้น 1 เลขท่ี 999 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์  0 2800 2380 ต่อ 101,102หมายเลขโทรสาร 
0 2441 9345 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
      
     

                                                (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  จะวะสิต) 
   ต าแหน่ง ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก 
 
 



  
เงื่อนไขการจัดหา 

รายการ   จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้้า สถาบันโภชนาการ 1 งาน 
……………………….. 

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงค์จะด าเนินการได้ด าเนินการจัดหา จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้้า สถาบันโภชนาการ 1 งาน โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 

เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขการจัดหา 
1.1   แบบรูปรายการละเอียด /ขอบเขตของงานที่ต้องการจัดหา 
1.2   แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  
1.4   แบบสัญญาจ้าง 
1.5   แบบหนังสือค้ าประกัน 

   (1)   หลักประกันสัญญา 
1.6   สูตรการปรับราคาและวิธีการปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
1.7   มาตรฐานฝีมือช่าง 
1.8   การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 
1.9   มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร 
1.10    แผ่น CD ปริมาณงานวัสดุและราคากลาง 

2.   คุณสมบัติของผู้รับจัดหา 
2. 1    ผู้รับจัดหาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจัดหาโดยตรงในรายการที่จัดหา   
2.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   และ

ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.4   ต้องมีผลงาน ดังนี้ 

    2.4.1  ผลงานในประเภทเดียวกนักบังานท่ีจดัหา   

3.   หลักฐานการเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจัดหา 

 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

 3.1 ส่วนที่  1  (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

          (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
   (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม     
   (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   กรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นร้านค้า/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
    (ก) ใบทะเบียนพาณิชย์ของส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์  กรมทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
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   (ข )  หนั งสื อสัญญาการ เป็ น หุ้นส่วนหุ้นส่วน  (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ) และมี
การท าสัญญาเป็นหุ้นส่วน 
    (ค)  บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของร้าน  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
    (ง)  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ในกรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    (ฉ)  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
 3.2 ส่วนที่  2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมส าเนาคู่ฉบับสัญญา     
          (ข)  แผนการท างาน / เทคนิคการท างาน 
   (ค) ......................-..............................  

 3.3 ส่วนที่  3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก    

   (ก)  ใบเสนอราคา  มีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วันนับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านราคา 
   (ข)  บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  

4.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางด้านเทคนิค  

และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทางด้านเทคนิค และสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกทางด้านเทคนิครายใด ให้เสนอราคาอีกหรือไม่ก็ได้  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางด้านเทคนิค ต้อง
พร้อมที่จะเสนอราคากับคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกได้ทันทีเมื่อได้รับเชิญให้เสนอราคา  

  ในการคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่าและ  ( ราคารวม)  

5.   ระยะเวลาการด้าเนินงาน 
         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน   120  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท างาน 

6.  การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 (สิบ %) ของราคาค่าจ้าง ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวัน
นั้นไม่เกิน 7 วัน 
 (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)  

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
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  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับ จัดหา ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น  2   งวด  ตามข้อ  1.8 

8.  อัตราค่าปรับ 
  (1)   การจ้างทั่วไป กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง   
           ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถ
ใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้ผู้รับจัดหาจะส่งมอบพัสดุภายในก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้น
เลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

 (2)  การจ้างบริการบ ารุงรักษา   กรณีผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่ก าหนดตาม
สัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  0.01  ของวงเงินตามสัญญา
หรอืข้อตกลง  เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
  (3)  การจ้างบริการบ ารุงรักษา  กรณีผู้รับจ้างละเลย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ล่าช้า ท าให้มี
ระยะเวลาที่ช ารุดขัดข้องรวมกันเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดค่าปรับเวลาที่ไม่
สามารถใช้ พัสดุได้ ในส่วนที่เกินกว่าเวลาที่ก าหนด เป็นรายวันในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  0.5  ของวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลง 
  (4)  การจ้างทั่วไป  ที่มีก าหนดระยะเวลาที่ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ กรณีผู้รับจ้าง   ใช้ระยะเวลา
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาที่ก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง   ก าหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง เศษของชั่วโมงให้ คิดเป็น 1 ชั่วโมง 

9.   การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

   ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....1.......ปี.....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-.. (..-..%) ของราคา 
ค่าจ้างท้ังหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

11.  การหักเงินประกันผลงาน 
             ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัย จะหักเงินจ านวนร้อยละ ..-.. ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพ่ือเป็นประกันผลงาน  
 ผู้รับจัดหามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจัดหาจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (3) มาวางไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 มหาวิทยาลัย  จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ 
ผู้รับจัดหาพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายหรืออย่างช้าไม่เกิน 15  วัน นับแต่ได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจัดหา 
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12.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ   
            12.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้สถาบันโภชนาการ ปีงบประมาณ 2558 
          การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
เท่านั้น 
  ราคากลางของงานจ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ า สถาบันโภชนาการ 1 งาน  ในการคัดเลือกครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น   505,273.10 บาท  (ห้าแสนห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสตางค์) 

    12.2 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหาก็ได้ หรือ อาจจะยกเลิกการจัดหา
โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้   

 12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 5  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  12.4  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงจ้างเรียบร้อย
แล้ว ถ้าผู้รับจัดหา จะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจัดหาสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  12.5 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไป
ท้าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  12.6 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปรกึษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  
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 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้อง คงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 
1.6 
 
 

14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไข
การจ้างนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังระบุในข้อ 1.7 

                           
คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก 

 

ลงชื่อ ………………....................……….ประธานกรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  จะวะสิต) 

ลงชื่อ ………………....................……….กรรมการ 
       (อาจารย์ ดร.นัฐพล  ตั้งสุภูมิ) 

ลงชื่อ ………………....................……….กรรมการ 
         (นายวิโรจน์  สันตยานนท์) 

ลงชื่อ ………………....................……….กรรมการ 
         (นางสาวพัชรา  ตันติศิริคุณ) 

ลงชื่อ ………………....................……….กรรมการ 
         (นายชรินทร์  อินทร์จันทร์) 


