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รายละเอียด การน าเสนอรปูแบบเสื้อเฟรชช่ีป ี๑  
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

                                                         ............................. 

 องค์การบริหารนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์
จะหาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้า มาน าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชช่ี (Freshy) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙     
ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้น าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชชี่ปี ๑ 
   ๑.๑ ผู้น าเสนอต้องมีอาชีพประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้า โดยเป็นเจ้าของกิจการ และมี
โรงงานหรือแหล่งผลิตเสื้อผ้า และไม่เป็นผู้มีรายช่ืออยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

  ๑.๒ ผู้น าเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   ๑.๓ ในกรณีผู้น าเสนอเคยได้รบัการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ตัดเยบ็เสื้อเฟรชช่ี (Freshy) ให้แก่สถานศึกษา

มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีรปูแบบเสื้อเฟรชช่ีมาน าเสนอเป็นตัวอย่าง 
      ๒. ผู้ประกอบการประสงค์น าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชชีปี่ ๑ 
 ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้า ยืนใบแจ้งความประสงค์ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน 
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๖๕๑๗  

 ๓. หลักฐานการยืนใบแจ้งความประสงค์ 
ผู้น าเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับใบแจ้งความประสงค์ ในการน าเสนอรูปแบบ

เสื้อเฟรชช่ีปี ๑ โดยมีเอกสารที่แนบมาดังนี้ 
   ๑. กรณีผู้น าเสนอเป็นบุคคลธรรมดา 

๑.๑  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
๑.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง        
๑.๓  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   ๒. กรณีผู้น าเสนอทีเ่ป็นนิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ  คือ 
                ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน          
                สามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บัญชีรายช่ือผู้มอี านาจควบคุม                           
                 พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง  

        ๓. หนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้น าเสนอ         
                 มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา 
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เงื่อนไขในการน าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชชี่ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

******************* 
   
  ให้ผู้ยื่นใบแจ้งความประสงค์ มาน าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชช่ี (Freshy) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีเงื่อนไขในการน าเสนอ ดังต่อไปนี ้
   ๑. ให้น าเสนอผลงานรูปแบบเสื้อเฟรชชี่ปี ๑ ให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี ้
   ๑.๑ น าผลงานเสื้อเฟรชช่ี ที่เคยได้ตัดเย็บมาเป็นตัวอย่าง 
     ๑.๒ น าเสนอเนื้อผ้า เป็นเนือ้ผ้าใส่สบาย คงทน เป็นเนื้อผ้าที่ดีที่สุดเหมาะสมกับเสือ้เฟรชช่ี 

        ๑.๓ น าเสนอรูปแบบ ลวดลาย การตัดเยบ็ ของเสื้อทัง้ตัว ด้านหน้าและหลงั 
      ๑.๔ น าเสนอการใช้สกรีนสี หรือปัก ลวดลาย ข้อความ 

            ๑.๕ อื่น ๆ 
   ๒. ให้น าเสนอระยะเวลาของการตัดเย็บ และการจัดส่ง 

    ๒.๑ ผู้ประกอบการ น าเสนอข้ันตอนวิธีการตัดเย็บ สง่ทันเวลาตามที่ก าหนด 
    ๒.๒ ผู้ประกอบการ จะต้องจัดสง่ใหท้ันเวลาตามที่ก าหนด 
            ๒.๓ อื่น ๆ 

    ๔. การน าเสนอราคา 
    ให้ผู้ประกอบการน าเสนอราคา โดยคิดเสื้อเป็นตัวละเท่าไร  พร้อมการจัดสง่ฟรทีุกรายการ 

   ๕. การพิจาณาการน าเสนอรูปแบบเสื้อเฟรชชี่ปี ๑ คณะกรรมการจะพจิารณา ดังนี ้
              ๕.๑ ผู้ประกอบการเสนอราคารปูแบบเสื้อเฟรชช่ีปี ๑ ต่ าสุด และเนื้อผ้าคุณภาพดี 

    ๕.๒ สิทธิประโยชน์ที่องค์การบรหิารนกัศึกษาพึงได้รบัเป็นเกณฑ์ พร้อมยึดหลกัในเงือ่นไข
รูปแบบเสื้อเฟรชช่ี เป็นส าคัญ 
   ๕.๒ ผู้ประกอบการหรือผู้ทีจ่ะมาน าเสนอวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ต้องยื่นใบ
แจ้งความประสงค์ดังแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น 
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ใบแจ้งความประสงค ์

ในการน าเสนอรปูแบบเสือ้เฟรชช่ี 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

 
*************************** 

 
เขียนที.่.................................................................... 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................. 
 

  ข้าพเจ้า.............................................................................อาย.ุ.........ปี เป็นผู้จัดการ หรือตัวแทนผูร้ับมอบ   
จากบริษัทห้างหุ้นส่วน…………………………………………………………..………………..... ทะเบียนการค้าเลขที.่......................... 
สถานที่ตั้งบริษัทหรือที่ประกอบการ ............................................................................................................................. ... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ต าบล.......................................................อ าเภอ…………….………………………………จังหวัด................................................
โทรศัพท.์..................................................โทรสาร................................................E-Mail……………………….…………………. 
 
  ขอแจ้งความประสงค์ในการน าเสนอรูปแบบเสือ้เฟรชช่ี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขององค์การบรหิาร
นักศึกษา สังกัดกองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยข้าพเจ้าหรือตัวแทนจะมาน าเสนอรูปแบบ
เสื้อเฟรชช่ี ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมกองพฒันานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าหรือทางบริษัทหรือผู้ประกอบการได้อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขอย่างถ่ีถ้วน พร้อมจะมา
น าเสนอและปฏิบัติตามทุกประการ   

 
 

     ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นแจ้งความประสงค์ 
(...................................................) 

                                                                (ประทับตราห้าง/ร้าน/บริษัท) 
 
 
 
 




