
-ร่าง-
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งาบก่อสร้าง งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประนาณการ ประจำป็งบประมาณ เร?๕:̂ ?๓ งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมา 
ทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒!9๖ ตอน ห้วยขะยุง -  วารินชำราบ ตอน ๑ 
ระหว่าง กม.๓๑๕+๑๐© -  กม.๓๑๕+๙๐๐ ปริมาณงาบ ๑๖,๔๘๐ ตร.ม. สายทางในความควบคุม 
ของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ เป็นเส้นทางสายหลัก ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 

อุบลราขธานี ลับศรีสะเกบ สุรินทร์ ชื่งมีประซาขนอยู่สองข้างทาง และมีปริมาณจราจรสูง ช่ืงซ่วง 
ตังกล่าว สภาพผิวทางทรุดเป็นร่องล้อ ผิวทางเสืยหาย ถึงซื้นพื้นทาง จึงเห็นควรบูรณะทางสาย 
ตังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดลัยต่อผู้ใข้ทาง และยืดอายุการใข้ทางด้วยอีกทางหนึ่ง

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑  ม ีความประสงค์จ ้างก่อสร้าง 

จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอบ ห้วยฃะยุง -  วารินขำราบ 
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓ ๑ ๕ + ๑๐ ๐  -  กม.๓ ๑๕ + ๙๐ ๐  ปร ิมาณ งาน ๑๖ ,๔ ๘ ๐ ตร.ม. โดยจะ
ด ำเน ิน ก ารห าต ัวผ ู้ร ับ จ ้างด ้วยว ิธ ีป ระก วด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (Electronic Bidding:
e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
๓.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาลับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ข้วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้พื้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที ่
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานใบกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

< r ’
.ประธานกรรมการ............................. กรรมการ................................ กรรมการ

(นายสมโภช แนวจำปา) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีดำ)



๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขนํร่วมดันดับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งข้น 
ราคาอย่างเป็น0รรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้Iต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มดัน ขึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำลังให้สละเอกสิทธิ,ความคุ้มดันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.............. -............ ไว้ดับ
กรม'อัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้ดับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑ ๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวดันดับงาบที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า............. -..............(..................... -........................) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงดับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังบี้ 
(๑ )กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าไดจดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ ก ิจการร่วมค้าจะต้องม  ี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมคา” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน 
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมต้าที่เข้าประกวดราคาไต้ ที่งนี้ 
ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคา 
ไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) ท ี่ก ิจการร่วมค้าไม ่ไต ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ ะนิติบุคคลนิติบุคคลแต่ล 
ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายสักษณ์อัก,บรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอดับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมดับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาไต้

นั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมฟัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบบ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส  ์
(Electronic Government Procurem ent: e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้Iต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๖  งานบุรณะ 
ทางแบบ P avem en t In-Place Recycling และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน 
ผู้รับเหมา

(นายสมโภข แนวจำปา)
ะธานกรรมการ..............................

(นางนวลฤดี ลาภเดโข)
กรรมการ............. .............

(นางวิจิตร ศรีคำ)
กรรมการ



-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับุการจดทะเบียนไวัลับกรมทางหลวงไนงานก่อ■สร้างขั้นพิเศษ 
หรืองานก่อสร้างทางขั้น ๑ -๔ ■ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะ'ได้'วับการคงสิทธ้ิเดิม 
โดยจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่อย ู่ในบ ัญ ข ีรายข ื่อผ ู้ย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างไว ัล ับ  
กรมษัญขีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์พพพ.gprocyrement.go.th

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต ์
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่บข้อเสนอ หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการด้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในลังลัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งนี้เอกสารด้งกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใข้ หรือ 
เพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดง
หลักฐานด้งนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอน ุญ าตประกอบก ิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในลังลัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใข้ หรือ 
เพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงาบผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทาง 
ขนส่งจากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้อง 
ไม'เกิน ๑ ๐ ๐  กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๓ .๑๖ ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญาลับกรมทางหลวง จะต้องใข  ้
ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ที่ขึ้อนํ้ายางพาราสดจากขุมบุมสหกรณ์ฯ โดย

(๓ .๑๖.๑) ต้องเป็นขุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนลับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการส่งเสริมการใข้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๓ .๑ ๖ .๒ ) ต ้องม ีห ล ักฐาน เป ็น ใบ เส ร ็จร ับ เง ิน จากข ุม น ุม ส ห กรณ ์ ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก'บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

(นายสมโภข แนวจำปา)

รr
ะธานกรรมการ..............................

(นางนวลฤดี ลาภเดโข)
กรรมการ.............โ ...........

(นางวิจิตร ศรีคำ)
กรรมการ



๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๙ ,๙ ๙ ๙ ,๐ ๐ 0 .0 0  ปาท (สิบสองสัาบบาทถ้วน)
๔.!ร) วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๓,๐๔ ๙ .๔!ร) บาท

(เงินเถ้าล้านหกแสบเถ้าหมื่นสาม1ฟัน,ถ้าสิบเก้าบาทอื่สิบสองสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
- ต้องดำเนินการก่อสร้างใถ้แล้วเสร็จภายใน ๙๐  จับ นิ'บถ้ดจากจันลงนามในสัญญา 

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคา1ชุดละ ๑ ,0 0 ๐ .๐ ๐  บาท (หน่ึงพนบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๔ ๙๙,๙๔ ๐.๐๐ บาท 
(สีแสนเถ้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย'ถ้าสิบบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมางานนุรณะทางผิวแอสฟ้ลดํ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ถ้วยฃะยุง -  

วารินขำราบ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๑๔ +๑๐๐ -  กม.๓ ๑๔ +๙๐๐ ปริมาณงาน ๑๖,๔๘๐ ตร.ม. 
ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐ . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ตังนี้
๑ ๐ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงใถ้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ไต้รับอนุญาต 

จากกรม จะกำหนดค่าปรับลัาหรับการฝ่า!!เนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐  ของวงเงินของงานที่จ้าง 
ช่วงน้ัน

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙ .๑  จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายจันเป็นจำนวนเงินตายตัวในจัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของราคาค่างาน

๑๑ . งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
(ร)(5).(5) □  ได้รับอนุนิติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 
๑ ๑ .๑  0  ยังไม่ได้รับอนุนิติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

.ประธานกรรมการ............................. กรรมการ.............ไ:.................กรรมการ
(นายสมโภข แนวจำปา) (บางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหปังสือได  ้
ต่อเมื่อพระราชปัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.!ร)<£๖๓ มืผลใช้ปังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จากสำปักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ใบการควบคุมงาบก่อสร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑  และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม๒๔๔ร)
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างy รณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒£๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๔ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕:)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู'มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่'วไป งานติดดังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่'วไป งานติดดังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒ .๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒ .๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือน ลิงหาคม ๒ £๖๑  
๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญซีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๑๓. สถานที่ต ิดต ่อเพ ื่อขอทราบข้อมลเพ ิ่มเต ิม และล่งข ้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ และแสดงความ  
คิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวดับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่ ๑  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอ 
เม ือ ง อ ุบ ล ร าช ธ าน ี จ ังห ว ัด อ ุบ ล ร าช ธ าน ี ๓ ๔ ๐ ๐ ๐  ห ร ือ ท าง เว ็บ ไข ต ์ก ร ม ท าง ห ล ว ง  
(www.doh.go.th) โทรดัพทํหมายเลข ๐-๔๔๒๔-๓๔๒๖ โทรสารหมายเลข ๐-๔๔๒๔-๔๔๐๔ 
หรือทาง E-m ail: ช0เา๐๗๑ ๑  @ doh.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู ่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

........................................ประธานกรรมการ.............................. กรรมการ............... .7............. กรรมการ
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http://www.doh.go.th


๑๔. หมายเหตุ.-
- กำหนดยืนราคา taeta ....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราขการ

ลงข่ือ
( บายสมโภซ แนวจำปา )

ประธานคณะกรรมการฯ 
รอ.ฃท.อุบลราซธานีที่ ๑ (ว)

ลงข่ือ
( นางนวลฤดี ลาภเดโข )

กรรมการฯ
รอ.ขท.อุบลราขธานีที่ ๑ (บ)

ลงข่ือ
4IU

( นางวิจิตร ศรีคำ )
กรรมการฯ
หพ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

เริยน คณะกรรมการฯ
- อนุนัติร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบ/อไป

(นายเอกพง,ค ํ-เศ ร ัษฐมานพ)
รักษาราขการแทน ผอ.ฃท.อุบลราขธานีที่ ๑ /


