
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจางบริการรักษาความปลอดภัย 

ของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ.จันทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2565 – วันท่ี 30 กันยายน  2566 

 
1. ความเปนมา 

ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี เปดใหบริการตั้งแตวันท่ี 11  มกราคม  2542  
เปนตนมา  โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบรับนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ  5 จังหวัด ไดแก ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแกว บนท่ีดินประมาณ 17 ไร  2  งาน  35 ตารางวา  บริเวณท่ีดิน
สาธารณประโยชน  “หนองตะพอง” ตั้งอยู เลขท่ี 229 ม.1 ถนนจันทบุรี-สระแกว ตําบลมะขาม อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนทําเลการคมนาคมสะดวก ทางหลวงหมายเลข 317 เปนจุดศูนยกลางของแตละ
จังหวัดในการติดตอของภาคตะวันออก  มี 1 อาคาร 2 ชั้น  
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีรวมทรัพยสินของราชการ ตลอดจนทรัพยสินอ่ืน เชน 
รถยนต รถจักรยานยนต ของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีติดตอราชการภายในศูนยวิทยบริการ
และชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุร ี

2.2 เพ่ือปองกันการเกิดเหตุการณไมคาดคิด 
2.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการ 

 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
3.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

   3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

   3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

     3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
  3 . 8  ไม เ ป นผู มี ผ ลประ โ ยชน ร ว ม กั น กั บผู เ สนอร าคาร าย อ่ื น ท่ี เ ข า ยื่ น ข อ เ สนอ ให แ ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  
 3.10  ยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 
 
 



 
3.๑1  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะตอง
มีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย  
                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ  
                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน  

  3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

    
 
4. คุณสมบัติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

4.1 เปนเพศชายสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต 20 ป แตไมเกิน 65 ปบริบูรณ นับถึงวันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี  
4.2 ตองเปนผูมีรางกายสมบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนผูพิการ และไมเปนผูติดยาเสพติด 
4.3 ไมเคยตองโทษคดีอาญา และผานการตรวจสอบประวัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
4.4 พูดและเขียนภาษาไทยสื่อสารไดดี 
4.5 ตองจบการศึกษาภาคบังคับ 
4.6 ตองผานการรับราชการทหาร หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
4.7 ตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความประพฤติเรียบรอย แตงกายสะอาด และมีระเบียบวินัย  

5. หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ี 
5.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ตามสัญญาจาง 
5.2 ใหมีการสงมอบหนาท่ี/รับมอบหนาท่ี ระหวางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผลัดตอผลัด 
5.3 ใหมีสมุดบันทึกเหตุการณประจําจุด รปภ. ตลอดจนทําการสรุปรายงานตางๆ ของเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัยในผลัด จัดทําบันทึกรายงานการสอบสวนเบื้องตนเม่ือมีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบ 
เพ่ือใหผูวาจางใชเปนหลักฐานในการดําเนินการตอไป จัดทํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดรับผิดชอบและ
ใบลงเวลาในแตละวันเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 

5.4 ปองกันบุคคลท่ีไมพึงประสงคตางๆ มิใหเขามาในเขตของผูรับจาง เชน คนวิกลจริต คนเมาสุรา  
ผูนําของเขามาจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต  ผูมาทําการเรี่ยไรตางๆ เปนตน 

5.5 ตองรักษาระเบียบ วินัยโดยเครงครัด ไมดื่มสุรา ไมเสพยาเสพติด ไมหลับยาม ไมเลนการพนัน ไม
นําบุคคลภายนอกเขามารวมอยูดวยขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ี และตองอยูในพ้ืนท่ีศูนยวิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ มสธ.จันทบุรี ตลอดเวลาท่ีเขาเวรปฏิบัติหนาท่ี  
 5.6 ตองรายงานผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของผูวาจางทันที เม่ือพบเหตุผิดปกติ
และแจงใหเจาหนาท่ี รปภ.ผูปฏิบัติทานอ่ืนทราบ   
 5.7 ดูแลรักษาความปลอดภัย ปองกันการกออาชญากรรม และระงับเหตุตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
อาคารสถานท่ี บุคลากรและทรัพยสินของศูนยฯ มิใหเกิดความเสียหายหรือสูญหายควบคุมสถานการณรายแรง
ตางๆ อันอาจเกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบ 
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 5.8 ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะท่ีผานเขา – ออก รวมท้ังปองกันโจรกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
ยานพาหนะภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ท้ังท่ีเปนของศูนยฯ และบุคคลอ่ืน ดูแลอํานวยความสะดวก/ 
จัดระเบียบการจราจร-การจอดรถยนตในเขตรับผิดชอบ 
 5.9 ตรวจตราความเรียบรอยในเขตรับผิดชอบเปนระยะๆ พรอมท้ังบันทึกรายงานเหตุการณ 
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 5.10 ดูแลตรวจสอบการนําวัสดุ  ครุภัณฑ หรืออุปกรณตางๆ เขา-ออกในเขตรับผิดชอบใหเปนไปตาม
มาตรการท่ีศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี กําหนด 
 5.11 สังเกตความเคลื่อนไหว รับทราบและรายงานเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในจุดรับผิดชอบตามเวลาท่ี
กําหนด 
 5.12 อํานวยความสะดวกใหบริการขอมูลท่ีตั้งหนวยงานตางๆ ของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 
มสธ. จันทบุรี รวมท้ังขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ แกผูมาติดตอสอบถาม ตามท่ีผูวาจางขอความรวมมือ 
 5.13 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองแตงเครื่องแบบอยางครบถวน  พรอมเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณท่ีจําเปนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
 5.14 เดินตรวจสภาพบนอาคารท่ัวไป จุดบริเวณหองไฟฟา ปมน้ําท้ังภายในภายนอกอาคาร 
และโรงจอดรถ 
 5.15 รักษาความสะอาดบริเวณปอมยามและพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง เจาหนาท่ีจะตองดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังสอดสองดูแลสิ่งตางๆ โดยท่ัวไปหากพบเห็นบริเวณใดสกปรกหรือชํารุด
เสียหายใหรายงาน หรือแจงใหผูวาจาง หรือตัวแทนของผูวาจางทราบ 
 5.16 ตรวจสอบการเปด – ปดไฟฟาภายในบริเวณศูนยฯ และปอมยามทุกวัน เปด – ปดประตูเขา 
ออกศูนยฯ และอาคารสํานักงาน เวลา 06.00 และ 18.00  น. 
 5.17 เบิก – จายกุญแจใหกับเจาหนาท่ีของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี ทุกวัน 
 5.18 เชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสา เวลา 08.00 น. และเชิญธงชาติลงจากยอดเสา เวลา 18.00 น. 
 5.19 นั่งประจําเคานเตอรหนาศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี หนาทางข้ึนหอง
ประชุมใหญ หรือตามตําแหนงท่ีเหมาะสมตามท่ีศูนยกําหนด 
 5.20 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูวาจางพิจารณาวาเหมาะสม  
 
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับผูรับจาง 

6.1 ผูรับจางตองจัดอุปกรณเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยางครบถวน ตั้งแตวันแรกท่ี
เขามาปฏิบัติหนาท่ีใหแกผูวาจาง ดังนี้ 
  6.1.1  สงขอมูลรายชื่อ พรอมประวัติของเจาหนาท่ีสายตรวจและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
ท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีใหแกผูวาจาง   โดยเอกสารดังกลาวประกอบดวย สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน  
พรอมท้ังเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก  และหาก มีการเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติหนาท่ีสายตรวจหรือ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  ผูรับจางจะตองสงเอกสารสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน  พรอมท้ัง
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก ใหใหมทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลดังกลาว 
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 6.1.2 จัดหาเครื่องแบบและปายชื่อติดหนาอกเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไฟฉาย กุญแจมือ 
กระบอง นกหวีด ประจําตัวเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนาย 
 6.1.3 จัดหาอุปกรณประกอบการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ เชน สมุด
รายงานตามแบบฟอรมท่ีศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี กําหนด  ถานไฟฉาย  เสื้อกันฝน 
ฯลฯ 

6.2 ผูรับจางและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง  แนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  ตามท่ีวาจางไดกําหนดอยางเครงครัด  ผูรับจางจะวางกฎเกณฑ  
แนวปฏิบัติ หรือระเบียบใดๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดตามสัญญานี้  โดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางมิได   

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี ผูรับจางตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูท่ีมี 
หนาท่ีกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของผูวาจางเทานั้น  หามผูรับจางกระทําไปโดยพลการ เวนแตกรณี
ฉุกเฉินรายแรงและเปนเหตุเรงดวนท่ีตองแกไขหรือดําเนินการในทันที  และตองเปนการกระทําไปโดยถือ
ประโยชนของผูวาจางเปนสําคัญ 

6.3 ระหวางอายุสัญญานี้  หากผูวาจางมีความประสงคจะใหผูรับจางจัดเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนเปนครั้งคราว  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเพ่ิมให โดยผูวาจางตกลงจายคาจางตามอัตราเดิมใน
สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ผูวาจางตองแจงความประสงคตอผูรับจางลวงหนาไมนอยกวา  7  วัน 

6.4 ผูรับจางตองมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบันทึกรายงานตามแบบฟอรมตางๆ 
ตามท่ีผูวาจางกําหนดและสงใหครบถวน  โดยตองใหผูวาจางอานไดสะดวกชัดเจน 

6.5 ผูรับจางตองรับประกันชดใชคาเสียหายและสูญหายท่ีเกิดข้ึนตามขอ 5 
6.6 ผูรับจางจะปฏิเสธและไมรับผิดในปญหาแรงงานของผูรับจาง และผูรับจางจะยกเอาเหตุท่ีมีปญหา

แรงงานของผูรับจางมาเปนขออางท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญามิได 
6.7 ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการแกไขเพ่ิมเติม  หรือลดงานจากรายละเอียดตามสัญญาไดทุกอยาง 

โดยไมตองยกเลิกสัญญานี้  ท้ังนี้ การเพ่ิมหรือลดงานอาจตองมีการตกลงราคากันใหม  
6.8 ผูรับจางตองรับผิดชอบกรณีท่ีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 
 6.9 ผูรับจางตองกําชับและดูแลรักษาระเบียบวินัยของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย โดยเครงครัด  
ไมด่ืมสุรา  ไมเสพยาเสพติด ไมหลับยาม ไมเลนการพนัน ไมนําบุคคลภายนอกเขามารวมอยูดวยขณะกําลัง
ปฏิบัติหนาท่ี และตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตลอดเวลาตองไมจับกลุมคุยหรือหยอกลอกันขณะปฏิบัติหนาท่ี 
หากผูวาจางไดตรวจสอบพบวาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนด เชน 
ดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  เลนการพนัน  หรือประพฤติตนไมเหมาะสม เปนตน   

ผูวาจางมีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูนั้นหยุดกระทําการดังกลาวทันที  หรือให 
ผูรับจางถอนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูนั้นออกจากการปฏิบัติหนาท่ีไดในทันที  หากผูรับจางไมปฏิบัติ
ตามผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

6.10 ผูรับจางตองจัดใหมีการสับเปลี่ยนเวรปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของ 
ผูรับจางเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผูวาจางอนุญาตใหผูรับจางจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ี
จะตองมีการจัดผลัดใหมไดอยูปฏิบัติหนาท่ีตอจากผลัดท่ีแลวไดเฉพาะในวันท่ีมีการเปลี่ยนผลัดนั้น 
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6.11 ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตางๆ 

ดูแลและปองกันมิใหมีผูนําสัตวเลี้ยงเขามาปลอยไวในบริเวณศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี 
6.12 การปฏิบัติงานการลงชื่อเขา – ออก เจาหนาท่ีของผูรับจางจะตองมาลงชื่อเขา – ออก  

และรายงานการปฏิบัติหนาท่ีใหศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี ทราบทุกครั้งตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หามลงชื่อแทนกัน และใหเจาหนาท่ีของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. จันทบุรี ตรวจสอบได 
(การลงชื่อแทนกันถือวาเปนความผิดรายแรง)  
 
7. สถานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ.จันทบุรี  พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนเขตความ
รับผิดชอบของศูนยฯ จํานวน 17 ไร 2 งาน 35 ตารางวา สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 229 หมู 1 ถนนจันทบุรี  - 
สระแกว ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  22150  โทร. 039 389430-3 ตอ 107   
โทรสาร. 039 389434  

8. เวลาในการปฎิบัติการงาน วันจันทร-วันอาทิตยตลอด  24 ชั่วโมง 

9. ระยะเวลาจาง  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2565  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566  

10. วงเงินงบประมาณในการจัดจาง  520,100 บาท (หาแสนสองหม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน) 

11. งวดงานและงวดเงิน จายเปนเดือนๆ ทุกเดือน เม่ือผูรับจางปฏิบัติงานสิ้นสุดลงในแตละเดือน 

12. จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน  3  คน  โดยแบงเปน  2  ผลดั 

   ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา  06.00  น. – 18.00  น. (1 คน) 

   ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา  18.00  น. – 06.00  น. (2 คน) 

 อนึ่ง เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป พ.ศ. 
2566 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจายเงิน
รายไดประจําป พ.ศ. 2566 แลวเทานั้น 
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13. การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี
จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้  

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

     13.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598       

             กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

mailto:pm.proffice@stou.ac.th

