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ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) 
งานการจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ลงวันที่ 9 เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
******************************************** 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ประโยชน์จากองค์กรได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการสร้าง สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี  ในการสนับสนุนให้เกิดสังคม
แห่งการพัฒนาองค์กร  แนวทางท่ีมีการด าเนินการกันอย่างแพร่หลาย ในหลาย ๆ ประเทศ คือการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ โดย
พ้ืนที่จะช่วยพัฒนาและเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด มีความมุ่งมั่น  ที่จะใช้แนวทางการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็น
รูปธรรม เพ่ือความมั่นคงขององค์กรและพัฒนาโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์
ได้รับประโยชน์สูงสุด  ไม่ว่าจะทั้งในแง่สมาชิกผู้ออม หรือ ผู้กู้ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือขยายพ้ืนทีใ่ช้สอยอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  เพ่ิมขึ้นจากอาคารเดิม
เป็นอาคาร 3 ชั้นที่มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร 
 2. เพ่ือด าเนินการออกแบบพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร
สหกรณ์ และผู้มาใช้บริการ ให้สอดคล้องและสนองความต้องการของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม การอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
 4. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดสังคมของสมาชิกสหกรณ์  โดยการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ  
 5. เป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่สมาชิกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย 

2.  รูปแบบและคุณลักษณะเบื้องต้นของอาคาร 
 (1) อาคารแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
 (2) เป็นอาคารที่บ่งบอกถึงความทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานในยุคศตวรรษที่ 21 
 (3) เป็นอาคารที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านจัดการเรียนรู้ ด้วยการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สามารถใช้พื้นที่ในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปแบบและคุณลักษณะเบื้องต้นของอาคาร  (ต่อ) 
  (4) ตัวอาคารสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารได้ 
  (5) เป็นอาคารที่อ านวยความสะดวกต่อคนพิการ (Universal Design) 
  (6) เป็นอาคารที่มีการออกแบบพ้ืนที่ ที่มีความปลอดภัยเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการจัดเก็บเอกสาร 
และทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ 
  (7) ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปกติ  และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  ให้จัดวางบริเวณปลอดภัยจากอุทกภัย
และเสียงรบกวนต่อผู้ใช้งานทั้งหมด 

3.  ข้อก าหนด 
 3.1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 
  3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สหกรณ์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้
  3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังเดียว 
ประกอบด้วยพื้นอาคารเป็นระบบ POSTENTION, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ,งานลิฟท์โดยสาร ,งานระบบปรับอากาศ ,งาน
ไฟฟ้า ,แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,ระบบดับเพลิง ,ระบบประปา สุขาภิบาลบ าบัดน้ าเสีย ,งานระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ,
งานระบบแสงเสียงและภาพ ,งานครุภัณฑ์ลอยตัว และครุภัณฑ์ส่วนที่ติดกับอาคาร ,งานติดตั้งหม้อแปลงและแสงส่อง
สว่างภายนอกอาคาร ,งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ต้องเป็นผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น 
  3.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน)  และจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  10  ปี 
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  3.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรเป็นพนักงานประจ า ที่มีอายุการท างานกับผู้เสนอราคาไม่น้อย
กว่า 5  ปี  และปัจจุบันยังเป็นพนักงานประจ า 

4.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
และเอกสารแสดงคุณสมบัติทุนจดทะเบียนตามข้อ 3.11 
  4.1.2 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ , ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  4.1.3 หนังสือรับรองผลงานรายละเอียด ตามข้อ 3.10 พร้อมสัญญาจ้าง (ฉบับจริง) 
  4.1.4 หนังสือรับรองการเป็นวิศวกรประจ า   ของผู้เสนอราคาที่มีอายกุารท างานไมน่้อยกว่า 5  ปี ตามข้อ 3.12 
  4.1.5 หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 6 
 4.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจ ให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจซ่ึงติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
  4.2.2 ใบเสนอราคาพร้อมใบแสดงปริมาณงาน 

5.  การเสนอราคา 
 5.1 การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอราคาท่ีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  
30  วัน  ตั้งแต่วันเสนอราคา  โดยภายในก าหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปไม่เกิน 480 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ฯ ให้เริ่มท างาน 
 5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่  30  กันยายน  2563  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น.  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือเวลาของสหกรณ์ เป็นเกณฑ์เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 5.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  และสหกรณ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สหกรณ์
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของสหกรณ์ฯ 
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 5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอืน่ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา 

6.  หลักประกันการเสนอราคา  
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ จ านวน 4,000,000.00  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 6.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 6.2 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบ 
 6.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา 

7.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 อาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  พ้ืนที่ประมาณไม่น้อยกว่า  4,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม งานครุภัณฑ์ประกอบภายในอาคาร (งานวิศวกรรมโครงสร้าง – ถ้ามี)  งานวิศวกรรม
ระบบประกอบอาคาร  และงานออกแบบป้ายและสัญลักษณ์  โดยสามารถตอบสนองพ้ืนที่ใช้สอยพื้นฐานเบื้องต้นตามที่
สหกรณ์ก าหนด  มีดังต่อไปนี้ 
 อาคาร  A  อาคารส านักงาน   
 ชั้น  1  (พ้ืนที่ประมาณ ไม่น้อยกว่า 5,592 ตารางเมตร) 
  (1) ห้องประธานกรรมการด าเนินการ 
  (2) ห้องผู้จัดการ 
  (3) พ้ืนที่โถงท่ีพักคอย 
  (4) พ้ืนที่ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ  
  (5) ห้องผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (6) ห้องประชุมกรรมการด าเนินการ 
  (7) ห้องเตรียมอาหาร , ห้องรับประทานอาหาร 
  (8) บันได ,ลิฟต ์,ห้องเครื่อง ,ห้องเก็บของ ,ห้องระบบปฏิบัติการ ,ทางเดินและอ่ืน ๆ  
  (9) ห้องน้ า ,พ้ืนที่ซักล้าง 
  (10) พ้ืนที่จอดรถ 
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 ชั้น  2  (พ้ืนที่ประมาณไม่น้อยกว่า  548  ตารางเมตร) 
  (1) พ้ืนที่โถงพักคอย 
  (2) ห้องประชุม 
  (3) ห้องเตรียมอาหาร ,ห้องรับประทานอาหาร 
  (4) บันได ,ลิฟต์ ,ห้องเครื่อง ,ห้องเก็บของ ,ห้องระบบปฏิบัติการ ,ทางเดินและอ่ืน ๆ 
  (5) ห้องน้ า ,พ้ืนที่ซักล้าง 
  (6) ห้องควบคุม 
  (7) ห้องเก็บเอกสาร 
  (8) ห้องเก็บพัสดุ 
  (9) ห้องรับรอง 
 ชั้น  3  (พ้ืนที่ประมาณไม่น้อยกว่า  548  ตารางเมตร) 
  (1) ห้องประชุม 
  (2) ห้องเตรียมอาหาร ,ห้องรับประทานอาหาร 
  (3) บันได ,ลิฟต์ ,ห้องเครื่อง ,ห้องเก็บของ ,ห้องระบบปฏิบัติการ ,ทางเดินและอ่ืน ๆ 
  (4) ห้องน้ า ,พ้ืนที่ซักล้าง 
 ชั้นดาดฟ้า  (พ้ืนที่ประมาณไม่น้อยกว่า  548  ตารางเมตร) 
  (1) บันได ,ลิฟต์ ,ห้องเครื่อง ,ห้องเก็บของ ,ห้องระบบปฏิบัติการ ,ทางเดินและอ่ืน ๆ 
 อาคาร  B  อาคารรับรองสมาชิก  (พื้นที่ไม่น้อยกว่า  194  ตารางเมตร) 
  (1) พ้ืนที่บริการสมาชิก  (ห้องรับรอง มุมกาแฟ) 
  (2) ห้องเก็บของ 
 อาคาร  C  อาคารห้องน้ าภายนอก  (พื้นที่ไม่น้อยกว่า  52  ตารางเมตร) 
  (1) ห้องน้ า 
 โดยสัดส่วนพื้นที่แต่ละชั้น  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือมีการออกแบบพื้นที่ท่ีใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่าง (Multi-purpose area)  ทั้งนี้จะต้องจัดให้มี ห้องน้ า ,ทางเดิน และทางหนีไฟตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเอ้ือเฟ้ือต่อคนพิการให้สามารถได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารสถานที่และ
บริการต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนทั่วไป รวมทั้งค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ในการออกแบบ ดังนี้ 
  (1) รูปแบบอาคารต้องมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ  และเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น 
สวยงาม สะดุดตา มีเอกลักษณ์ท่ีสอดคล้องต่อความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
  (2) การออกแบบให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานภายในประเทศให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
  (3) ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ จะต้องมีครบถ้วน ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เช่น 
ระบบโทรศัพท์ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบป้องกันก าจัดปลวก ฯลฯ เป็นต้น 
  (4) ระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร จะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษา
สามารถเข้าถึงและด าเนินการได้สะดวก ไม่ซับซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาให้ได้ตามมาตรฐานทั่วไป 
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  (5) การออกแบบพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  และระเบียบคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ.2544  และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
  (6) การจัดวางผังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งบันได้ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่ง (ถ้ามี) จะต้องก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
  (7) การปรับปรุงพืน้ที่ปฏิบัติตามความปลอดภัยในการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐาน ANSI/TIA-942-A2012 
  นอกเหนือการออกแบบงานด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารพ้ืนฐานแล้ว  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด ก าหนดให้มีเพ่ิมเติมดังนี้ 
  (1) ระบบปรับอากาศสามารถควบคุมการท างานแบ่งตามพ้ืนที่ใช้งานได้พร้อมเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน 
  (2) ระบบตรวจประตูเข้า-ออก สามารถตรวจนับการเข้า-ออก และตรวจจับการน าทรัพย์สินออก
ภายนอกอาคารเพ่ือรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินส่วนรวม 
  (3) ระบบควบคุมและรายงานผลการใช้พลังงานอัตโนมัติ 
  (4) ระบบประปาพร้อมสุขภัณฑ์ประหยัดน้ า 
  (5) ระบบ Sensor ไฟฟ้าในอาคารบางส่วน 
  (6) ระบบโทรศัพท์ภายใน ภายนอกพร้อมระบบ VOIP และระบบ IP Phone 
  (7) ระบบดับเพลิง 
  (8) ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ CCTV 
  (9) ระบบเสียงและภาพส าหรับห้องประชุมและห้อง Computer Training 
  (10) ระบบ Teleconference 
  (11) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
8.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 8.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
 8.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอสหกรณ์
จะพิจารณาจากราคารวม 
 8.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  5  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น  ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน  หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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 8.4 สหกรณ์  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา ที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 8.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือ
สหกรณ์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 8.6 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ
สหกรณ์ เป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณ์ จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาให้
เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ 

9.  การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับสหกรณ์ฯ  
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างท่ีประกวดราคา ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  9.1 เงินสด 
  9.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช าระ
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  3  วันท าการ 
  9.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดัง
ระบุในข้อ 1.4 (2)  หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  9.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันขอองธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (2) 
  9.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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10.  อัตราค่าปรับ 

 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง  จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อย
ละ 0.01 ของราคาค่าจ้าง 

11.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ฯ ได้รับมอบงาน 
หากมีความช ารุดบกพร่องต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ 

12.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

 12.1 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสหกรณ์ฯ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายในเวลาที่
ก าหนด สหกรณ์ฯ  จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
 12.2 การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคา จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
   12.2.1 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
   12.2.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   12.2.3 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ 
 12.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13.  งวดงานและการเบิกจ่ายและการส่งมอบงาน 

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - เคลียร์บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
  - ปรับระดับดินให้ได้ระดับ  0.00 ตามรูปแบบรายการ 
  - ปลูกสร้างส านักงาน, ห้องพักคนงาน 
  - ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า, ประปา 
  - วางผังอาคารส านักงาน, อาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า  
  - น าเหล็กเส้นฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, เสาชั้นที่ 1 เข้าหน้างาน 
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งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - ตอกเสาเข็มคอนกรีต อาคารส านักงาน, โรงอาหาร, ห้องน้ า 
  - สกัดหัวเข็ม อาคารส านักงาน,อาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า 
  - เทฐานรากและตอม่อ อาคารส านักงาน,อาคารรับรองสมาชิก, อาคารหอ้งน้ า 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 3   เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - เทคานคอดิน อาคารส านักงาน, โรงอาหาร, ห้องน้ า 
  - วางระบบก าจัดปลวก อาคารส านักงาน, อาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า 
  - เทเสาชั้นที่ 1 อาคารส านักงาน, โรงอาหาร, ห้องน้ า 
   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 4  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - เทพ้ืนชั้นที่ 2 อาคารส านักงาน 
  - วางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า อาคารส านักงาน, อาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า 
  - วางระบบสุขาภิบาล ภายในชั้นที่ 1 อาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า 
  - วางแผ่นพื้นส าเร็จอาคารับรองสมาชิก, เทพ้ืนห้องน้ า 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 5  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - เทเสารับพื้นชั้นที่ 3 อาคารส านักงาน 
  - เทพ้ืนชั้นที่ 3 อาคารส านักงาน 
  - วางระบบท่อร้อยสายไฟในพ้ืน อาคารส านักงาน ขั้นที่ 3 
  - ท าโครงหลังคาอาคารรบัรองสมาชิก 
  - ท างานผนังอาคารรับรองสมาชิก, อาคารห้องน้ า 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 6  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - รื้อแบบรับพ้ืนชั้นที่ 2  
  - เทเสารับโครงหลังคา อาคารส านักงาน 
  - ประกอบโครงหลังคา อาคารส านักงาน 
  - เทพ้ืนชั้นที่ 1 อาคารส านักงาน 
  - วางระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1อาคารส านักงาน 
  - วางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ 1 อาคารส านักงาน 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 7  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - ก่ออิฐชั้นที่ 1อาคารส านักงาน 
  - ร้อยท่อระบบไฟฟ้าผนังชั้นที่ 1 อาคารส านักงาน, อาคารับรองสมาชิก 
  - มุงหลังคา อาคารส านักงาน, อาคารรับรองสมาชิก 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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งวดที่ 8  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - ก่ออิฐชั้นที่ 2 อาคารส านักงาน 
  - ร้อยท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2 อาคารส านักงาน 
 - เดินระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้, ระบบสื่อสาร, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด,ระบบปรับ

อากาศ ชั้นที่ 1 อาคารส านักงาน 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 9  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - ก่ออิฐชั้นที่ 3 อาคารส านักงาน 
  - ฉาบปูนผนัง ขั้นที่ 1  
 - งานเดินระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้, ระบบสื่อสาร, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด,ระบบ

ปรับอากาศ ชั้นที่ 2 อาคารส านักงาน 
  - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 10 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานฉาบปูนชั้นที่ 2 
  - งานติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 1,2 
  - งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ า ชั้นที่ 1,2 
  - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1,2 
  - งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 11 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานฉาบปูนชั้นที่ 3 
  - งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 3 
  - งานปูกระเบื้องพ้ืน ชั้นที่ 1 
  - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 3 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 12  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานปูกระเบื้องพ้ืน ชั้นที่ 2,3 
  - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
  - งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย 
  - งานระบบระบายน้ าฝน 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

 

 

 



11 

 

งวดที่ 13 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ 
  - งานติดตั้ง ปลั๊ก, สวิท, หลอดดวงโคม ภายในอาคาร 
  - งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1,2 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 14 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานติดตั้งหน้ากากอาคารส านักงาน 
  - งานปูกระเบื้องยางอาคารส านักงาน 
  - งานปักเสาพาดสายระบบแสงสว่างภายนอก 
   - งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 15 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของราคาก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานประตูทางเข้า, งานรั้วด้านหน้า, งานบดอัดพ้ืนลานจอดรถ, ป้อมยาม, เทลานจอดรถ 
  - งานติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร 
  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

งวดที่ 16 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 11 ของราคาก่อสร้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานครุภัณฑ์ลอยตัว, งานครุภัณฑ์ติดตาย 
  - งานติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร 
  - งานป้ายชื่อส านักงาน 

- งานสี และเก็บงานทั้งหมดจนเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 

14.  งบประมาณโครงการ 

 โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์  ตามขอบเขตของงานและข้อก าหนดข้างต้น  ของสหกรณ์  
ในวงเงิน 81,080,500.-  บาท  (แปดสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด   โทรศัพท์  034-540784 ต่อ  119  โทรสาร  034-540784  ต่อ  124 
ผู้จัดการ  - นางลาวัลย์  ชว่งชยั  โทรศัพท์  093-3944844 
   
 
 

 

 

  

 
 


