
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
---------------------------------------- 

    ด้วยมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙)   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในคราวการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนผู้เป็นนิติบุคคลที่มีความสนใจด้านการบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ส าหรับนักศึกษา ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี   สัตยาภรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
  



(เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕) 

 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
การประกันอุบัติเหตุกลุม่ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
...............................................................  

๑. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา  
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน  
ทุกชั้นปี และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นบริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทุกประเภท ทุกพ้ืนที่ทั่วโลก และตลอด  
๒๔ ชั่วโมง 

๓. คุณสมบัติของบริษัทผู้เสนอแผนการประกันอุบัติเหตุ 
๓.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ของ 

นิติบุคคลนั้น หากบุคคลผู้กระท าการแทนนิติบุคคลต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
และมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย 

๓.๒ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายประกันอุบัติเหตุ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้แทน 
ของนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพขายประกันอุบัติเหตุ 

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือจดทะเบียนรับประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย พร้อมทั้ง 
รบัรองส าเนาถูกต้องในวันยื่นข้อเสนอ 

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศนี้ หรือไม่เป็น 
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๓.๖ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ  
โดยมีผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา และให้แนบหลักฐานรับรอง   

       ผลงาน 
๓.๘ ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายก าหนด 
 

๓.๙ ต้องไม่มีประวัติ... 
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๓.๙ ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

๔. ผู้ได้รับการคุ้มครองและผู้ได้รับผลประโยชน์ 
๔.๑ ผู้ได้รับการคุ้มครอง คือ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนปกติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
โดยประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ คน 

๔.๒ ผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ปกครองหรือทายาท โดยชอบตามกฎหมาย 

๕. รายละเอียดขอบเขตงาน 
๕.๑ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ผู้เสนอราคาต้องเสนอเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ พิจารณาในอัตรารวมภาษี ไม่เกิน ๑๗๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๕.๒ ผู้รับท าประกันภัยต้องเสนอเงินผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุต่อคน และผลประโยชน์ตอบแทนกรณีเสียชีวิต 
ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ ข้อนิ้วเท้า การรับฟัง  
การพูดออกเสียง ไม่น้อยกว่ารายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๕.๓ กรณีการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินผู้รับท าประกันภัยต้องเสนอเงินผลประโยชน์  
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุต่อคน 

๖. รายละเอียดความคุ้มครอง 
๖.๑ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกกรณี ทุกชนิดทั่วโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

ยกเว้น การมีส่วนร่วมในการจลาจล และฆ่าตัวตายโดยเจตนา 
๖.๒ ให้ความคุ้มครองร่างกายของผู้เอาประกันโดยอุบัติเหตุ และมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสีย

อวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ ข้อนิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร 
เนื่องจากอุบัติเหตุนั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับท าประกันอุบัติเหตุจะชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้การรักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เอา
ประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

๖.๓ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ต้องจ่ายเข้าบัญชีผู้ได้รับการคุ้มครอง โดยตรงเป็นรายบุคคล 
โดยไม่ผ่านบัญชีรวมของมหาวิทยาลัย 

๖.๔ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกรณีเสียชีวิต บริษัทฯ ต้องจ่ายเข้าบัญชีผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โดยตรงเป็นรายบุคคล โดยไม่ผ่านบัญชีรวมของมหาวิทยาลัย 

๖.๕ การให้ความคุ้มครอง มีระยะเวลา ๑ ปี ๑๘ วัน  
โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๐ น.  

 สิ้นสุดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. 
 ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะไม่ขึ้นกับวันที่จ่ายเบี้ยประกัน 

๖.๖ ผลประโยชน.์.. 
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๖.๖ ผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับท าประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลง
คุ้มครองที่ผู้รับท าประกันภัยให้ความคุ้มครอง การสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ  
ข้อนิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร รายละเอียดดังนี้ 

 
รายละเอียดผลประโยชน์ค่าทดแทน 

ที ่ ผลประโยชน์ค่าทดแทน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษี ต่อคน ต่อปี ไม่เกิน ๑๗๐  
กรณี เสียชีวิต 
๑. เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทุกกรณี ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐  
๒. เสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐  
๓. เสียชีวิต จากการเจ็บป่วย ทุกโรค (ค่าปลงศพ) ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐  
๔. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิล าเนา ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  
กรณี ทุพพลภาพโดยถาวร 
๕. ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐  
๖. ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐  
กรณี สูญเสียอวัยวะ 
๗. สูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ  

ข้อนิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง (อบ.๒) (สองส่วน) 
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐  

๘. สูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ  
ข้อนิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง (อบ.๒) (หนึ่งส่วน) 

ไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐  

ค่ารักษาพยาบาล 
๙. ค่ารักษาพยาบาล ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  

๑๐. เงินชดเชยการใช้สิทธิ์รักษาอุบัติเหตุจากบัตรทอง/พรบ. 
กรณี ผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง 
กรณี ผู้ป่วยใน (IPD) ต่อครั้ง 

 
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ 

 
 

๑๑. เงินชดเชยการใช้สิทธิ์รักษาอุบัติเหตุจากสิทธิ์อื่นๆ ต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐  
๑๒. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพ่ือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 
- ในประเทศ 
- ต่างประเทศ 

 
 
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๓. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเฝ้าไข้ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจาก
การบาดเจ็บ ต่อคนื ส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐  

๖.๗ ผลประโยชน์อื่นๆ และการให้บริการ  
- ผู้เสนอราคาสามารถเสนอผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาค านึงถึงความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุหรือกระตุ้นให้นักศึกษา
หมั่นดูแลสุขภาพหรือสวัสดิการอื่นๆ และเพ่ือเป็นค่าช่วยเหลือหากเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

- เงินสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๗. บริษัทที่ได้รับ... 



- ๔ - 

๗. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการแล้ว จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันและจ านวนที่สามารถ 
เบิกค่าประกันอุบัติเหตุได้ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๘. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการแล้ว จะต้องจัดหาพนักงานประจ าอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือท าหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการรับ-ส่งหลักฐานการเอาประกัน การเบิกจ่ายเงิน
และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาการประกัน และพึงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับผู้ประกันภัย (ประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับ 
นักศึกษา) โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาจากค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ าสุดเสมอไป แต่จะพิจารณาจาก 
ผลประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พึงจะได้รับ 

๑๐. หลักฐานในการยื่นซอง 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑๐.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชี รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
๑๐.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ  
ซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนเอง ผู้มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
ตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุเป็นกลุ่ม (รายละเอียดข้อ ๓.๗) 
(๓) ใบเสนอราคาและรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง 

๑๑. การท าสัญญาบันทึกข้อตกลง 
          บริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเข้าท าสัญญาตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
หากพ้นก าหนดและไม่ด าเนินการให้ถือว่าบริษัทที่ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
เป็นผู้ผิดสัญญา และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเพ่ือเข้าท าสัญญา ตามความเห็นชอบของอธิการบดี 

 

 

๑๒. การรายงาน... 

 



- ๕ - 

๑๒. การรายงานผลการด าเนินงานประกันอุบัติเหตุ 
          บริษัทประกันภัย ต้องรายงานสรุปการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทราบ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดกรมธรรม์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร้องขอ 

๑๓. การช าระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุแก่ผู้รับประกันอุบัติเหตุ 
          มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุทั้งหมดพร้อมรายชื่อผู้เอาประกันภัย 
ตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อาจมีการช าระเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุและรายชื่อผู้เอาประกันภัยเพ่ิมเติมภายหลัง 

๑๔. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
          บริษัทประกันภัยที่มีความสนใจในการให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา  
โปรดเสนอเงื่อนไขพร้อมยื่นซองเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสด ุกองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
          ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขท่ี ๒๗ ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ผู้ประสานงาน : นางสาวชุติกาญจน์  ใจมา โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๖๑ ๗๔๖๕ 

 


