ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยวิธีประกวดราคา สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี กระทรวง
แรงงาน
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,400.- บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เดือนธันวาคม 2562
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณกำหนด 886,400.- บาท
(แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายไกรสร ลาภตระการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
5.2 นายกิตติ พงษ์หนู
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3
กรรมการ
5.3 นายสำเริง ตรียัง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
๑. หลักการและเหตุผล
สำนั กงานแรงงานจั งหวัด ปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ภายในวงเงิน
๙๐๐,๔๐๐.-บาท (-เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน-) เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก
(ดี เซล) ขนาด ๑ ตั น ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำ กว่ า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรื อ กำลั งเครื่ อ งยนต์ สู งสุ ด ไม่ ต่ ำกว่ า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
๒.๒ เพื่อใช้ทดแทนยานพาหนะเดิมที่เสื่อมสภาพ
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 ผู ้ยื ่น เสนอต้อ งเป็น นิต ิบ ุค คลผู ้ม ีอ าชีพ ขายรถยนต์ที ่ป ระกวดราคาซื ้อ ด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา
3.6 ผู้ป ระสงค์ เสนอราคาต้อ งลงทะเบีย นในระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ข องกรมบัญ ชีก ลางที่เ ว็บ ไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ
๓.๗ ผู ้ป ระสงค์เสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้ เป็ นรถยนต์ใหม่ที่ ยังไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัด
ในประเทศไทย พร้ อมแสดงสถานที่ ตั้ งที่ ส ามารถนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือ ระยะทาง
ที่กำหนดเพื่อรองรับการเข้าบริการ
๓.๘ ผู้ ป ระสงค์เสนอราคาแนบแค็ ตตาล็ อกที่มีรายละเอี ยดของเครื่องยนต์และส่ว นประกอบอื่น ๆ
ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา และนำแค็ตตาล็อกฉบับจริงมามอบให้คณะกรรมการฯ ณ สำนักงานแรงงาน
จั ง หวั ด ภายใน ๕ วั น ทำการ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพือ่ ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการประกอบการพิจารณา
/๓.๙ ผู้ประสงค์...

-๒๓.๙ ผู้ ป ระสงค์ เสนอราคาต้ อ งรั บ ประกั น คุ ณ ภาพการใช้ ง านอย่ า งน้ อ ย ๑ ปี หรื อ ระยะทาง
๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รั บมอบโดยผ่านการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ประสงค์
เสนอราคาต้องแก้ไขให้อยู่ในภาพใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
- รถบรรทุ ก (ดี เซล) ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำ กว่ า 2,400 ซี ซี หรื อ กำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑0 กิโลวัตต์
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปของราคากลาง
(๑.๑) คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป
๑.1.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล (ดับเบิ้ลแคบ) ขนาด 1 ตัน มีระบบขับเคลื่อน
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๑.๑.๒ เป็น รถยนต์ที ่ผ ลิต หรือ ประกอบในประเทศไทย ห้อ งโดยสารแบบดับ เบิ ้ล แคบ
4 ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เบาะหน้าเป็นแบบแยก สามารถ
ปรับเอน และเลื่อนเข้า-ออกได้ ทุกเบาะเป็นเบาะหนังมีที่พิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัย หลังคาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอด
๑.๑.๓ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถ เครื่องยนต์
และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
๑.๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอลเรล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ
๑.๑.5 ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำ กว่ า ๒,๔๐๐ ซี ซี กำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำ กว่ า
๑๑๐ กิโลวัตต์
1.๑.6 มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด
๑.๑.๗ เป็ น ระบบเบรกล้ อ หน้ าดิ ส ก์ เบรกพร้อ มระบายความร้อ น เบรกล้ อ หลั งเป็ น แบบ
ดรัมเบรกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๑.๘ ขนาดยางและล้อตามมาตรฐานโรงงานผลิต
๑.๑.๙ ความจุของถังน้ำมันเชื่อเพลิงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๑.๑๐ กระจกมองข้างประตูหมุนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต
๑.๑.๑๑ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด
๑.๑.๑๒ มีระบบเซ็นเตอร์ระยะถอยหลัง
๑.๑.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๑.๑๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกัน
คุณภาพ ๕ ปี
๑.๑.๑๕ มีกันชนด้านหลังได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้งมาจากศูนย์บริการ
๑.๑.๑๖ มีเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท
(๑.๒) เครื่องยนต์
๑.๒.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์ มีระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล
/๑.๒.๒ ขนาดปริมาตร...

-๓๑.๒.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24๐0 ซีซี
๑.๒.๓ มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1๑0 กิโลวัตต์
(๑.๓) ระบบขับเคลื่อน
๑.๓.๑ ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๑.๓.๒ ระบบเบรกมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
๑.๓.๓ พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๑.๓.๔ พวงมาลัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๓.๕ พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(๑.๔) ระบบกันสะเทือน
๑.๔.๑ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(๑.๕) ระบบไฟฟ้า
๑.๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๕.๒ มี อุ ป กรณ์ ไฟส่ อ งสว่ าง และไฟสั ญ ญาณครบตามมาตรฐานผู้ ผ ลิ ต และถู ก ต้ อ งตาม
กฎจราจร
(๑.๖) ระบบล้อและยาง
๑.๖.๑ กระทะล้อเป็นล้ออะลูมิน่ัมอั ลลอยด์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๖.๒ มีการกรุบังโคลนล้อทั้ง ๔ ล้อ
๑.๖.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
(๑.๗) หลังคาเหล็กหรือหลังคาไฟเบอร์กลาส
๑.๗.๑ เป็นหลังคาเสมอเก๋งเต็มกระบะบรรทุก และเป็นสีเดียวกับตัวรถ สำหรับใช้กับรถยนต์
รุ่นที่เสนอราคา
๑.๗.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายปิดเปิดด้วยโช้คอัพแก๊ส
๑.๗.3 มีชุดเบาะหนังมาตรฐาน
๑.๗.๔ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตรงหลังคาไฟเบอร์กลาส
(๒.๑) ระบบความปลอดภัย
๒.๑.๑ ไฟตัดหมอกไฟเบรกดวงทีส่ าม ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2.๑.๒ กุญแจแบบรีโมทพร้อมระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒.๑.3 สัญญาณเตือน มาตรวัดหรืออุปกรณ์การวัด จากโรงงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒.๑.4 ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒.๑.๕ ระบบเบรก ABS
(๒.๒) ระบบไฟฟ้า
๒.๒.1 โคมไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ย ว ไฟเบรกดวงที่สาม ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต
๒.๒.๒ กระจกไฟฟ้า เลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบ ด้านคนขับ
๒.๒.3 ประตูทุกบานใช้ระบบเซ็นทรัลล็อค
(๒.๓) อุปกรณ์ภายนอก
๒.๓.1 อุ ป กรณ์ ไฟส่ อ งสว่ างและไฟสั ญ ญาณต่ าง ๆ ครบตามกฎจราจรและข้ อ บั งคั บ ของ
กรมการขนส่งทางบก
/๒.๓.๒ กระจกมอง...

-๔๒.๓.2 กระจกมองข้างซ้าย – ขวา ห้องโดยสารตอนหน้าควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
๒.3.๓ ที่ปัดน้ำฝนหน้า ปรับตั้งเวลาได้และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
(๒.๔) อุปกรณ์เสริม
๒.๔.๑ ไฟตัดหมอก
๒.๔.๒ อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
๒.๔.๓ ติดตั้งพื้นปูกระบะกันรอยขีดข่วนสำเร็จรูปวัสดุทำจากพลาสติก
๒.๔.๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี (UV)
ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๔.๕ อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้กล่าว จะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒.๔.๖ จดทะเบี ย นและจั ด ทำประกัน ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๔.๗ จัดทำประกันภัย ชั้น ๑ ประเภทที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒.๕) อุปกรณ์ประจำรถ
๒.๕.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๒.๕.๒ ยางอะไหล่พร้อมล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒.๕.๓ เครื่องเสียงพร้อมจอแสดงผล พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒.๕.๔ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
(๒.๖) รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ
๒.๖.๑ มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน (สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากห่วง เครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก) จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๒.๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต
กำหนด ณ วันส่งมอบรถ พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานและทดลองขับ
๒.๖.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีศูนย์บริการเพื่อนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือ
ระยะทางที่กำหนด และรถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ พร้อมเสนอ
ชื่อ ที่ อ ยู่ ส ถานที่ ตั้งของศูน ย์ บ ริ ก ารเป็ น หนั งสื อในวัน ที่ ยื่น ซองเสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา
๒.๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรูปแบบ หรือแค็ตตาล็อกตัวจริงแสดงรายละเอียดของตัวรถรุ่น
ที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา
๒.๖.๖ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นั บจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย กำหนดส่งมอบ
ณ สำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผู้ ข ายดำเนิ น การจดทะเบี ย นโอนพร้ อ มชำระค่ า ภาษี ต ลอดจน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งสิ้น
(๒.๗) เงื่อนไขพิเศษ
๒.๗.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจดทะเบี ย นในนามของ สำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด
๒.๗.2 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษี มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรออื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
/ 2.7.3 ผู้ขาย ...

-52.7.3 ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทรถยนต์ตามยี่ห้อนั้นๆ
2.7.4 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.รถยนต์ภาคบังคับ) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ระยะเวลาการ
ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.7.5 มีศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานในจังหวัด ปทุมธานี เพื่อให้สามารถ
เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีตามกำหนดเวลา/ระยะทางที่กำหนด และเข้ารับการซ่อมได้
2.7.6 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำ
รถยนต์เข้ารับบริการที่มีตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
2.7.7 อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็น
มาตรฐานของผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มไม่มีระบบแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแค็ตตาล็อกและ/หรือ
รูปตัวอย่างประกอบ
(๒.๘) การรับประกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และ
ส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้
โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้ น โดยรั บ ประกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
๖. งบประมาณการดำเนินงาน
ภายในวงเงิน ๙๐๐,๔๐๐.-บาท (เก้ าแสนสี่ ร้อ ยบาทถ้ว น) ในการเสนอราคาผู้ เสนอราคา
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดของ
การประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถั ดๆ ไป ต้ องเสนอลดราคาครั้ งละไม่ น้ อยกว่า 4,000.- บาท
(สี่พันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๗. งวดการชำระเงิน
ชำระหลั ง จากได้ รับ รถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) เรียบร้อยแล้ ว และกรรมการทำการตรวจรั บ
ถูกต้องครบถ้วน
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
(นายไกรสร ลาภตระการ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายกิตติ พงษ์หนู)
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(นายสำเริง ตรียัง)

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

