
           (ร่าง) 

                   ขอบเขตของงาน (TOR) 
   การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและส านักงานขนส่งสาขา 
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
มีความประสงค์จะท าการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 , ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ,ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอปากช่อง , สาขาอ าเภอสีคิ้ว , 
สาขาอ าเภอโชคชัย ,สาขาอ าเภอบัวใหญ่ , สาขาอ าเภอพิมาย , สาขาอ าเภอปักธงชัย และสาขาอ าเภอด่านขุนทด 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  9  แห่ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระส าคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมา 

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2538  เรื่องการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแบ่งเบาภาระด้านก าลังคนโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7/ว62 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539  เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ บริเวณเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 , ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ,ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาอ าเภอปากช่อง , สาขาอ าเภอสีคิ้ว , สาขาอ าเภอโชคชัย , สาขาอ าเภอบัวใหญ่ , สาขาอ าเภอพิมาย , สาขา
อ าเภอปักธงชัย และสาขาอ าเภอด่านขุนทด 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพ่ือดูแลตรวจสอบพิทักษ์รักษาและคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินของทางราชการ 
  2.2  เพ่ือตรวจตรา  ตรวจสอบ บุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา แห่งที่ 1 ,แห่งที่ 2  และส านักงานขนส่งสาขา 7 สาขา 
  2.3  เพ่ือก ากับดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ,แห่งที่ 2 และส านักงานขนส่งสาขา 7 สาขา 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  

                                                            / 3.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา.......... 
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  3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสารระส าคัญ 

            3.๖   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,237,500  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuriment : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาท) ขึ้นไปกับ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

4. รายละเอียดของงานที่จะจ้างและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

 4.1  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการตลอดจนความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและบุคคลภายนอก  ที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาติดต่อราชการภายในและบริเวณแนว
เขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 , แห่งที่ 2 ,ส านักงานขนส่งสาขา
อ าเภอปากช่อง, สาขาอ าเภอสีคิ้ว, สาขาอ าเภอบัวใหญ่, สาขาอ าเภอพิมาย, สาขาอ าเภอปักธงชัย และสาขาอ าเภอ
ด่านขุนทด  ดังนี้ 

                                                   / 4.1.1 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา... 
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   4.1.1 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1  อาคาร สิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1   

  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่      
24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                     ผลัดที่ 1  ตัง้แต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
   ผลัดที่ 2  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
   ผลัดที่ 3  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

                     4.1.2 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2  อาคาร สิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2   

  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่      
24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
   ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
   ผลัดที่ 2  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
   ผลัดที่ 3  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

 4.1.3 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอปากช่อง     
อาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอปากช่อง 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

                  4.1.4 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอสีคิ้ว          
อาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอสีคิ้ว 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2 ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

                   4.1.5 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอโชคชัย      
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอโชคชัย 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 
 
                                             /4.1.6 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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                    4.1.6 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอบัวใหญ่     
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอบัวใหญ่ 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

                  4.1.7 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอพิมาย         
อาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอพิมาย 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 น. 

                   4.1.8 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอปักธงชัย    
อาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอปักธงชัย 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่   16  ชัว่โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 

                  4.1.9 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอด่านขุนทด   
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดภายในส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอ าเภอด่านขุนทด 

   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับการปฏิบัติงานทั่วไป  จ านวน 2 คน ปฏิบัติ
หน้าที่ 16  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วย 
                      ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 00.30 น. 
    ผลัดที่  2  ตั้งแต่เวลา  00.30 น. – 08.30 

5. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  5.1  มีสัญชาติไทย  มีที่อยู่ที่แน่นอน 
  5.2  อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี และไม่เกิน  60  ปี 
  5.3  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
  5.4  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นนักเลงการพนัน 
  5.5  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  หรือไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  5.6  ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดยาเสพติด 
  5.7  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว  
 
                                                                  /5.8 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก......... 
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  5.8  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะการท าผิดร้ายแรงจากที่อ่ืน 
  5.9  ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
  5.10 การศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 
  5.11 เป็นผู้มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับจ้างจะต้องจัดท า
บัญชีรายชื่อข้อมูล ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนให้ผู้ว่าจ้างใน
เวลาอันควรก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ฯ นั้นมาปฏิบัติงาน และในกรณีท่ีจะมีการสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้ง
รายชื่อพร้อมประวัติเป็นการส ารองล่วงหน้า 
6.   อุปกรณ์ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัยดูแล
ทรัพย์สิน  ดังนี้ 
  6.1  จัดให้มีอาวุธประจ ากายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  6.2  เครื่องแบบเป็นฟอร์มของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีป้ายชื่อและชื่อสกุลของผู้ปฏิบัติงานติดหน้าอก
เสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
  6.3  จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนมีไฟฉาย เพ่ือใช้ในเวลากลางคืน 
  6.4  จัดให้มีนกหวีดประจ าตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  6.5  จัดให้มีสมุดรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสมุดทะเบียน
ควบคุมเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้า – ออก 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  11 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2556 ถึงวันที่  30  กันยายน 2557   

8.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ส่งมอบงานเป็นงวดงวดละ 1  เดือน ในระยะเวลาไม่เกิน 11 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเดือนกันยายน 

9.    ก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  90  วัน 

10.  การจ่ายเงิน 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  จะจ่ายเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจ
รับการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วยกเว้นเดือนกันยายน 

11. เงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศ ป.ป.ช. 

 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 
                                                              / (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าต้องเป็นคู่สัญญา 
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(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ายบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ทั้งนี้ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

12  วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณ  2,475,000.00  บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 4,000 บาท 
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 
4,000 บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

13.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ต าบล
จอหอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30310  
 หมายเลขโทรศัพท์   0-4437-1663 , 0-4437-1332 
 E-mail address  www.dltkorat.go.th 

 และหากท่านต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ไปยังหน่วงงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดท่ีอยู่ข้างต้น 
 ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  2556  สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่   4  ตุลาคม  2556 
  

                                                   (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ 
        (นายจรูญ    จงไกรจักร) 
              นักวิชาการขนส่งช านาญการ 

         

      (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
       (น.ส.นิตยา   สวุรรณราชัย) 
              นักวิชาการขนส่งช านาญการ     
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
           (นางสาวประภาภรณ์  แน่นสันเทียะ) 

                    นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

http://www.dltkorat.go.th/


 

  


