
- ร่าง - 
ขอบเขตของงาน 

(Terms Of Reference : TOR) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง 
อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั นสูง ท้าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 
ส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ในการนี มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะด้าเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย
หอพักนักศึกษา จ้านวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ที ่20 
ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพัก
นักศึกษาเดิมมีการช้ารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานเป็นอย่างมาก ทั งส่วนที่อยู่ภายในอาคารและนอกอาคาร 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ ส้าหรับพักของนักศึกษาระหว่าง
การศึกษา จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการจ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมส้าหรับการพักอาศัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 
3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้าม
ท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 

3.6  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย 
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3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ  

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3.10  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,480,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้วเสร็จทั งสัญญามาแล้วไม่เกิน  5 ปี  นับ
จากวันท้าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี   
ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั นทุกประการ 
โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์เชื่อถือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง 
(กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดงานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั นจาก
กรมสรรพกรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิเข้าไปดู
สถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

3.11  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้ความส้าคัญต่อความพร้อม
ด้านการท้าสัญญาจ้างของผู้เสนอราคา ทั งนี  ผู้เสนอราคาต้องลงนามในสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน 5 วัน นับตั งแต่วันถัดไปจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาผู้ทรงสิทธิ์
ไม่สามารถเข้าท้าสัญญาได้ด้วยเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะด้าเนินการให้ผู้ เสนอราคาผู้ที่ทรง
สิทธิ์นั น เป็นผู้ละทิ งงาน และด้าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการโดยเข้มงวด 

ทั งนี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก้าหนดในการประกวดราคา
หรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั งนี  

3.12  ผู้เสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังค้าชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม และมิได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศเพ่ิมเติมโดย
ตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั งสิ น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
รับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั งสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานทึ่ให้แล้วเสร็จ 
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4.  เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
4.1  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย 

ก้าหนด จะต้องด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษาดังกล่าว  ตามแบบรูปและรายละเอียด
รายการประกอบแบบและใบแสดงปริมาณงานที่ก้าหนดของมหาวิทยาลัย  โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้อง
เป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานขั นต่้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบ
อ่ืนๆ อุปกรณ์รวมทั งงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จตามก้าหนด 

ในกรณีไม่สามารถด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษาดังกล่าวให้แล้วเสร็จตาม
วรรคหนึ่งได้  อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกิดขึ น โดยเป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4.2  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์  และการต่อเชื่อมระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัย หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้า  
การประปา การก้าจัดน ้าเสีย การก้าจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้องจัด
ให้มีการติดตั งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน ้าประปา และอุปกรณ์อ่ืนๆ แยกต่างหาก เพ่ือความ
สะดวกและความเป็นธรรมส้าหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างอาคาร 

4.3  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างพักภายในพื นที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างด้าเนินงานผู้รับจ้างต้องด้าเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั งสิ น  

 
5.  แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ     

5.1  โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา รายละเอียดประกอบด้วย 
- แบบรูปรายการปรับปรุงหอพักนักปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา  
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ 
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน 
- เอกสารอื่นๆ  

5.2  มหาวิทยาลัยจะก้าหนดบริเวณที่ดินที่จะด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา 
โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต้าบล
คลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิทยาลัย ซึ่งขนาดพื นที่จริงที่
มหาวิทยาลัยจะส่งมอบนั น จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพื นที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพื นที่ ถมดิน ปรับระดับ รื อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็น
ต้น โดยค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการดังกล่าวผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั งสิ น 

5.3  มหาวิทยาลัยมีอ้านาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการด้าเนินงานปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย
หอพักนักศึกษาพร้อมส่วนควบอ่ืนๆ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ทั งหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ รวมทั งระเบียบ ค้าสั่ง ประกาศใดๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้อง และติดตามผลการก่อสร้าง การบ้ารุงรักษา รวมทั งการใช้ทรัพย์สินต่างๆ   
 
 



 

4 
 

6. ขอบเขตของงาน   
ผู้เสนอราคาต้องด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษาให้ได้ผลงานก่อสร้างตาม

มาตรฐานถูกต้องตรงตามรายละเอียดแบบก่อสร้างทั งภายในและภายนอกอาคาร ภายในระยะเวลาและวงเงิน
งบประมาณท่ีก้าหนดตามขอบเขตของงาน 

ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อก้าหนด และระยะเวลา
ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทั งการ
ตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้าง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว จะยกข้อ
เรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท้าความเข้าใจ หรืออ้างความส้าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความต่างๆ ในการประกวดราคาครั งนี ไม่ได้ 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน 
(เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 งวดงาน (สามงวดงาน) 
ดังนี  

งวดที่ 1  จะจ่ายเงินให้  30% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท้าการก่อสร้างถังบ้าบัดน ้าเสีย, 
ระบบท่อพร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั งหมด  แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ  ภายใน
ก้าหนด  35  วัน  นับตั งแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 2  จะจ่ายเงินให้  30%  ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท้าการวางท่อ คสล. ขนาด 60 

ซม.และท่อ คสล. ขนาด 30 ซม. แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบรายการ  ภายในก้าหนด  70  วัน  
นับตั งแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่สุดท้าย  จะจ่ายเงินให้  40%  ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท้าการติดตั งเครื่องกังหันตี

น ้าเติมออกซิเจน จ้านวน 17 ชุด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและ
งานอ่ืนๆ ที่เหลือทั งหมดและทดสอบงานระบบทั งหมดให้ใช้งานได้ดี  พร้อมทั งส่งมอบพื นที่ให้มหาวิทยาลัยฯ 
ภายในก้าหนด  90  วัน  นับตั งแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

ทั งนี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้าง  และ
แผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา 
 
8.  วงเงินในการจัดหา  

เงินงบประมาณ รวมวงเงินทั งสิ น 2,974,700.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลางค่าปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา รวมเป็นเงินทั งสิ น 2,974,700.- บาท (สอง

ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด้าเนินการ ค่าก้าไร และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ นไว้ด้วยแล้ว 

ทั งนี  การลงนามในสัญญารวมทั งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระท้าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากส านักงบประมาณ แล้วเท่านั น 
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9.    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

9.1    ชื่อผู้ติดต่อ  :   งานพัสดุ 
9.2    E-mail          :   procurement @ vru.ac.th 
9.3    โทรศัพท์        :   02-5290674-7 , 02-9093031-4  ต่อ  316 , 385  
9.4    โทรสาร         :   02-5292580 , 02-9091753 
9.5    เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ  :  www.vru.ac.th 
 

หมายเหตุ  **    
ประชาชนหรือผู้สนใจในการเสนอราคาครั งนี  สามารถวิจารณ์และแสดงข้อคิดเห็นพร้อมกับ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียหอพักนักศึกษา ได้ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียดดังกล่าวนี เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่งานพัสดุ ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
หรือเว็บไซต์ www.vru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 , 02-9093031-4  ต่อ 316 , 385  

 
วันสิ นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่_________________    

 
            ประกาศ   ณ  วันที่_________________         
 
    ลงชื่อ___________________________ประธานกรรมการ 
               (อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์)   
 
    ลงชื่อ___________________________กรรมการ 
           (อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ)   
 
    ลงชื่อ___________________________กรรมการ 
                    (นายจตุรงค์  มุยน้อย)   
         

ลงชื่อ___________________________กรรมการ 
                (นายพงศ์เนตร์  โลกสุวรรณ)   
 

ลงชื่อ___________________________กรรมการและเลขานุการ 
                   (นายธรรมรัฐ  สุกรีขันธ์)   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

http://www.vru.ac.th/
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