ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง
เป็ นพนักงานราชการกลุ่ มงานบริหารทั่วไป ตํ าแหน่งพนั กงานทั่ วไป โดยปฏิบั ติ งานในสถาบั นการอาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ 4 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 276/2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 เรื่องมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคระกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตําแหน่ง
และจํานวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการบริหารงานบุคคล) 1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านเลขานุการ)
1
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
1
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตําแหน่งในกลุม่ งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กําหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว้
1.5 สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ปฏิบัติงานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
เลขที่ 155 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ที่
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.2.1 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอนื่ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรองแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่
เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
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-3ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบ สด.43) เป็นต้น
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.5 ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจํานวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รชํ า ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน กรณีที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครนั้น
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-43.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือ
ว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่
มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
3.5.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตําแหน่ง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดย
พิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตําแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (กรณีรับสมัครหลายตําแหน่ง)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกํา หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ก่ อ นหรื อ ภายในวั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
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-55. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละ
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบข้อเขียน
100
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร-บ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ใช้งานสํานักงาน
100
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
สอบข้อเขียน
ตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติของตําแหน่งที่สมัคร
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 (1) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(4) การสื่อสารโดยการพูด

100

สอบสัมภาษณ์
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-66. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วน
ที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 แล้ว
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า
7.3 หากตํ า แหน่ ง ใดมี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเกิ น จํ า นวนอั ต ราว่ า งที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี้ สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
/8.การจัดจ้าง...

