
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ 

____________________________________ 
 
1. ความเป็นมา  

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักหอสมุดกลาง ได้ว่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด
อาคารห้องสมุดองครักษ์ บัดนี้ ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาจ้างดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้ว เพ่ือให้การ
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นควรด าเนินการจัดหา
ผู้ให้บริการท าความสะอาดต่อไปในปีงบประมาณ 2562  

 
2.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้บริเวณอาคารห้องสมุดองครักษ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความสะอาดเรียบร้อย 
เหมาะส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับผู้มาใช้บริการ  

 
3. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือท าสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวย
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน            
หนุสวนผจูัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ           
ไมเปนผูกระท าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น      
ขอเสนอไดมีค าสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคสูัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคสูัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย
เงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคสูัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

3.14 ผูเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 
480,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคสูัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวา 
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ 
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

 
4. ขอบเขตของงาน 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร  
1.1 ลักษณะของอาคาร 

อาคารห้องสมุดองครักษ์ เป็นอาคาร 7 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ส านักงาน ห้องอ่านหนังสือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องค้นคว้า ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม พ้ืนที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสือวางชั้นหนังสือ  ห้องน้ า  ห้องส้วม ลิฟต์ บันได 
ระเบียง ดาดฟ้า ฯลฯ  

1.2  รายละเอียดงานท าความสะอาดสถานที่ (ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและค านวณงานทั้งหมดเอง 
งานท าความสะอาดห้องโถง ทางเดินทั่วไป บันไดและห้องน้ าห้องส้วม  ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุพื้น

กระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด พ้ืนหินเซรามิค ประตู หน้าต่างกระจกและช่องแสง 
- ลิฟต์ 
- ฝาผนัง ผนังฉาบปูนทาสี 
- เคาน์เตอร์ให้บริการตามชั้นต่าง ๆ 
- ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชั้นวางหนังสือ,  โต๊ะ-เก้าอ้ีอ่านหนังสือ, โต๊ะ-เก้าอ้ีท างาน, ตู้เก็บ

เอกสาร, โทรศัพท์-โทรสาร, เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ 
- สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องท าความสะอาด 
- ท าความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร 

 
2. รายละเอียดการท างาน 



- 3 - 
 

ลักษณะงาน ก าหนดเวลาท างานและมาตรฐานของงานท าความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
2.1 ลักษณะงานและก าหนดเวลาท างาน 

2.1.1  การท าความสะอาดรายวัน ท าทุกวัน ในเวลา 7.30 น . และเวลา  15.00 น. ตอนเช้าและ
ต้องท าความสะอาดบริเวณโถงชั้น 1 และบริเวณลานด้านนอกอาคาร  ส่วนห้องน้ าให้ขัด
ล้างเปียกก่อนห้องสมุดเปิดบริการ โดยมีลักษณะงานคือ  

 
1) ดูแลท าความสะอาดชั้น 1 - 5 
2) เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดน าไปทิ้งในที่จัดเตรียมไว้และท าความสะอาดถังขยะ 
3) เปลี่ยนถุงใส่ขยะตามความเหมาะสม 
4) เช็ดฝุ่นตามชั้นวางหนังสือ ตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ และรูป 
5) เช็ดท าความสะอาดประตูกระจกเก็บรอยเปื้อนบนกระจกก้ันต่าง ๆ และกระจก

หน้าต่าง 
6) ท าความสะอาดรอยเปื้อนตามประตูกระจกทางเข้า - ออก อย่างสม่ าเสมอ 
7) ท าความสะอาดรอยเปื้อนตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา อย่างสม่ าเสมอ 
8) เก็บรอยเปื้อนบนพ้ืนและเฟอร์นิเจอร์ 

9) เข็นม็อบเก็บฝุ่นพ้ืนทั้งหมดและบริเวณท่ีสามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้โดยง่าย 
10) กวาดบริเวณบันได 
11) ม็อบพ้ืนบริเวณบันได 
12) เก็บฝุ่นตามราวบันได 
13) เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
14) งานท าความสะอาดห้องน้ า(ท าความสะอาดล้างเปียกเวลา 7.30 น., 13.00 น. และดูความ

เรียบร้อยล้างแบบล้างแห้งเวลา 16.00 น.) 

 น าขยะไปทิ้งและท าความสะอาดถังขยะ 

 ท าความสะอาดกระจกเงา 

 ท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหมด และท่อน้ าภายในห้องน้ า 

 ท าความสะอาดรอยเปื้อนตามฝาผนัง, ประตูและผนังก้ันห้อง 

 ม็อบพ้ืนทั้งหมดให้แห้งและสะอาด 
2.1.2  การท าความสะอาดขัดล้างใหญ่ 

1. การท าความสะอาดโดยขัดล้างใหญ่ 2 ครั้งตั้งแต่ชั้น 1 - 5  และปัดเงาชั้น 6 - 7  คือ
ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ล้างพ้ืนโดยลอกน้ ายาเคลือบเงา ท าความสะอาด
คราบสกปรกของเก่าออกท้ังหมด แล้วลงน้ ายารองพ้ืนและเคลือบเงาใหม ่ 3 ครั้ง 

2. ท าความสะอาดดาดฟ้า และกันสาดรอบอาคาร  3 เดือน/ครั้ง (ตุลาคม, กุมภาพันธ์ 
และกรกฎาคม) 
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3. การท าความสะอาดกระจกภายนอกและภายในทั้งอาคาร บริษัทต้องจัดหานั่งร้านหรือ
อุปกรณ์การท างานในที่สูงตั้งแต่ชั้น 1 - 7   ก าหนดจ านวน 2 ครั้ง/ป ี(ธันวาคม และพฤษภาคม) 

4. การท าความสะอาดใหญ่  ให้ใช้พนักงานท าความสะอาดจากส่วนกลางของบริษัท 
 

3. มาตรฐานของงาน 
3.1 การท าความสะอาดพื้น 

3.1.1 การปัดกวาดดูดฝุ่น ให้ปัดกวาด หรือดูดฝุ่นพ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน
บันได (จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และน าขยะไปทิ้ง  ณ ที่ทิ้ง
ขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดอ่อนในการปัดกวาด   หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้
ส านักงาน เมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้
ส านักงาน 
 

 3.1.2 การถูด้วยม็อบ หลังจากท าความสะอาดตามข้อ 1 แล้ว ให้ถูพ้ืนในที่ต่างๆ ด้วยม็อบ         
ชุบน้ า บิดหมาดๆ ม็อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หาก
บริเวณใดมีความสกปรก ให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย 
หรือต าหนิ ต่างๆ บนพ้ืนที่เกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้ว บริเวณพ้ืนต่างๆ จะต้องสะอาด
ปราศจาก เศษผงฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ 

 3.1.3 การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว 
และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบก าแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย
หรือช ารุดเสียหาย 

 3.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงา ให้ขัดหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งนี้ให้บริษัท
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือต าหนิใดๆ บนพ้ืน 

 3.1.5 การลอกพ้ืน และเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา   การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้       
ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความ
เหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้เมื่อท าการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา ให้เคลื่ อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 
และเครื่องใช้ส านักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้) ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาดและน า
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงานกลับเข้าท่ีเดิม 

 3.1.5 การท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร โดยการกวาดและล้าง 
3.2 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสารฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้ง

รูปภาพแขวนฝาผนังและปฏิมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และ
ริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ได้น ากลับเข้าท่ีเดิมเม่ืองานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ  
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3.3 การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอย

ต่าง ๆ และไม่มีเศษผงติดค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง และ       
ขอบประต ูหน้าต่างด้วย 

3.4 การท าความสะอาดกระจก  
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจกหรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้ง ให้กระจก

ใสปราศจากคราบสกปรก ต าหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 
3.5 ในกรณีที่รายการละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้ 

 ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความสะอาดสภาพของงาน หรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
4. วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจ า 

4.1 เครื่องขัดพ้ืน ล้างพ้ืน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
4.2 เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
4.3 ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่  
4.4 ไม้ถูพ้ืน(ม็อบ) ไม้ดันฝุ่น ผ้าดันฝุ่น 
4.5 ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าเช็ดกระจก ผ้าเช็ดโทรศัพท์ 
4.6 เครื่องมือเช็ดกระจก 
4.7 ถังน้ า ขันน้ า แปรงล้างห้องน้ า 
4.8 น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาด 
4.9 เครื่องขัดพ้ืนให้มัน พร้อมพ่นน้ ายา 

5. น้ ายาเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด (ต้องส่งตัวอย่างน้ ายาตามรายการข้างนี้ก่อนเข้ารับงาน) 
5.1 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนหินแกรนิต 
5.2 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 
5.3 น้ ายาล้างพ้ืนลอกแวกซ์ 
5.4 น้ ายาถูพ้ืนประจ าวัน 
5.5 น้ ายาเช็ดกระจก 
5.6 น้ ายาขัดโลหะทุกชนิด 
5.7 น้ ายาเช็ดลิฟต์ 
5.8 น้ ายาเช็ดโทรศัพท์ 
5.9 น้ ายาดันฝุ่น 
5.10 สเปรย์ 
5.11 ผงซักฟอก 
5.12 กระดาษช าระส าหรับใช้ในห้องน้ า 
5.13 น้ ายาล้างมือ (ประจ าห้องน้ า) 
5.14 น้ ายาอย่างอ่ืนเท่าที่จ าเป็น 
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 ผู้ว่าจ้างจะจัดห้องให้ส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น 
 

6. การส่งพนักงานเข้ามาท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
6.1 จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียด พร้อมด้วยแนบรูปถ่าย 2 ใบ และใบรับรองแพทย์ซึ่ง

ระบุว่าไม่ได้ติดสารเสพติด ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
6.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจ าตัวที่มีรูปถ่าย             

ตัวเองชัดเจน พร้อมทั้งแสดงชื่อ - นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาให้เด่นชัด 
6.3 พนักงาน ที่ว่าจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและผ่าน

การฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว 
6.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจ านวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาท าความสะอาด และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยน

หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า 
 

7. การรับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการ

กระท าของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
7.2 ก่อนเริ่มท าความสะอาดทุกครั้ง ต้องแจ้งสิ่งช ารุดเสียหาย(ถ้ามี)  ของสถานที่ท าความสะอาดนั้น 

ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าความช ารุดเสียหายนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องรับ          
ผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

7.3 จัดให้พนักงานท าความสะอาดที่รับผิดชอบในอาคารชั้นต่างๆ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย 

7.4 ในกรณี ที่มีพัสดุภายในอาคารที่รับจ้างเหมาท าความสะอาดสูญหายในเวลาปฏิบัติงาน ทาง                
ผู้รับจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้รวมถึงการช ารุดของวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารด้วย 

8.  ก าหนดเวลาการท าความสะอาด 
- แต่ละวันจะต้องมีพนักงานประจ า จ านวน 5 คน 
- จ านวนพนักงานทั้ง 5 คน ต้องมีหัวหน้าควบคุมและประสานงานระหว่างห้องสมุดและผู้รับจ้าง 
- ปฏิบัติงานทุกวัน รวมวันแรงงานแห่งชาติ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์  ปฏิบัติงานทุกวัน ส าหรับวัน

จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  7.30 - 17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. 
 

5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
แบ่งการช าระเงินออกเป็น 12 งวด งวดละ 1 เดือน  

 

6. วงเงินในการจัดจ้าง 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 966,360 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
วงเงินราคากลาง เป็นเงิน 966,360 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

__________________________ 
 

 




