






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์!ยา'นพาหนะและขนส่3 จำนวฺบ ๑ รายการ 
รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ©๒ ท่ีน่ัง (ดี*.‘ชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔00 ซีฃี 

หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๙0 กิโลวัตต จำนวน ๑ คัน 
สำนักงานประกันลังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

๑ .

๒ .

๓.

๔ .

รายละเอียดทั่วไป
๑.® รถโดยสาร (หลงัคาทรงสงู) ขนาดไมน่อ้ยกว่า ๑๒ ท่ีน่ัง (ดเีซล)

.๒ ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ ฟลิม์กรองแสง พรอ้มเคลอืบสแีละพน่กนั:สนมิ มคีอนโซลหลงัคนขบั ปพ้ืูน และกรผุนงั 
โดยรอบ แยกทีน่ัง่ มพีนกัพงิสามารถปรับเอนนอนไดห้ลายระดบัมเีฃม็ขีดันริภยับริเวณทีน่ัง่ผูโ้ดยสารทกุทีน่ัง่

๑.๓ รุน่ทีเ่สนอราคาเปน็รถยนตรุ่์นใหมท่ีม่จีำหนา่ยในประเทศไทย และเปน็ของใหมไ่มเ่คยใชง้านมากอ่น 
๑.๔ ราคาทีเ่สนอตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษสีรรพสามติ รวมท่ัง้ภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ย 

แล้ว ^  1
ระบบเคร่ืองยนต์ !
๒.๑ เครือ่งยนตด์เีซล ๔ สูบ แถวเรยีง ๑๖ วาลว์ ระบายความรอ้นดว้ยนๅํพรอ้มเทอร!บอนิเตอรค์ณูลอร ์
๒.๒ ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ํา่กวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกำลงัเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ํา่กวา่ ๙๐ กิโลวัตต์ 
ระบบส่งกำลังและระบบขับเคล่ือน 
๓.๑ เกยีรเ์ปน็แบบเกยีรอ์ตัโนมตัหิรอื
๓ .๒ เกยีรเ์ปน็แบบเกยีรธ์รรมดา ซึง่มี'ระบบคลัตซ์ตามมาตรฐาน'โรงงานผู้ผลิต 
ระบบบังคับเล้ียว
พวงมาลยัขวา และระบบบงัคบัเลีย้วพวงมาลยัเพาเวอรต์ามมาตรฐานผูผ้ลติ

๔. ระบบห้ามล้อ
๔.๑ ระบบหา้มลอ้แบบไฮดรอลคิ พร้อมหมอ้ลมชว่ยผอ่นแรง
๔.๒ ลอ้หนา้เปน็แบบดสิกเ์บรค แบบมชีอ่งระบายความรอ้น ลอ้หลงัเปน็แบบดรมัเบรค พรอ้มวาลว์ปรบัแรงดนันํา้มนั

เบรค และเบรคมอื
๔.๓ มรีะบบเสรมิความปลอดภยั ระบบปอ้งกนัลอ้ลอ็คขณะเบรค(^ธร) และมรีะบบเสรมิแรงเบรค 

๖. ระบบกันสะเทือน
ระบบกันสะเทอืน ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

๗. ล้อและยาง
๗.๑ ลอ้และลอ้อะไหลเ่ปน็ไปตามมาตรฐานของผูผ้ลติทีใ่ชก้บัรุ่บทีเ่สนอราคา
๗.๒ ยางเปน็แบบเรเดยีล ขนาดตามมาตรฐานโรงงาบผูผ้ลติ และมอีปุกรณล์อ็คยางอะไหล ่
๗.๓ มยีางกนัโคลนหนา้-หลัง
๗.๔ มลีอ้และยางอะไหลพ่รอ้มแมแ่รงประแจถอดลอ้ พรอ้มกญุแจลอ็คทีเ่กบ็ยางอะไหลจ่ำนวน ๑ ขุด 

๘. ตัวรถ
๘.๑ โครงสรา้งตวัถงันริภยั มคีานตนักระแทกดา้นขา้งสำหรบัประตดูา้นหนา้ทัง้ชา้ย-ขวา
๘.๒ มปีระตปูดิ-เปดิ ไมน่อ้ยกวา่ ๔ ประตู ประตกูลางแบบเลือ่นได ้ประตหลงัแบบเปดิขึน้ พรอ้มโขค๊คํา้ประตอยา่งดี

(................ น ั่^ , . ; : . .....) (....... ..........ะ.................... ว ’ ( . โ . . . . . . . . ! ? ! ^ . . . . . ’ ..,
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๘.๓ แผงหนา้ปดัตามมาตรฐานผูผ้ลติ และตอ้งมมีาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์
๘.๔ มรีะบบไฟสญัญาณต่างๆ ครบถว้นตามทีก่รมการขนสง่กำหนด
๘.(ะตดิฟล้ม์กรองแสงทีไ่ดร้บัมาตรฐานรอบคนั (แบบเตม็บาน)พรอ้มกนัแสงยวู ี ย่ีหอ้ ผ ล /ั๗ท่/เ-แ-^๐๐!.หรือ

คณุภาพเทย้บเทา่ ความเขม้ดา้นหนา้และหลัง ๔0 ๐/0 ด้านข้าง ๖0^0 รัาปประกันคุณภาพไม่น้อยกวา่ ๕ ปี 
๘.๖ สีรถเปน็สีบรอนซ์เงิน เปน็สเีมทลัลคิ หรือสตีามมาตรฐานผูผ้ลติ 
๘.๗ พน่ยากนัสนมิรถยนตท์ัง้ภายนอกและภายใน 

๙. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
๙.๑ เขม็ขดันริภยัทกุทีน่ัง่ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 
๙.๒ มรีะบบเซล็ทรัลลอ็ค พร้อมรีโมทคอนโทรล 
๙.๓ มีระบบสญัญาณกนัขโมย 
๙.๔ มีไพ่หน้าตัดหมอก 
๙.(ะ มีกันซนหน้าและกันชนหลัง
๙.๖ มถีงุลมนริภยัคูห่นา้ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

๑๐. เคร่ืองปรับอากาศ
ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศแบบฝงื และสามารถจา่ยลมเยน็ภายในหอ้งโดยสารทัว่ถงึตลอดทัง้คนั 

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ
ตอ้งไมต่ํา่กวา่มาตรฐานตามทีผ่ลติออกจำหนา่ย และอยา่งนอ้ยตอ้งมอีปุกรณต์ามรายการ ดงันี ้
(สามารถตดิตัง้เพิม่เตมิจากมาตรฐานทีก่ำหนดได)้
๑๑.๑ ชดุเครือ่งมอืสำหรบัซอ่มแซมรถเบือ้งตน้ จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
6)6).ดา อปุกรณโ์นการถอดเปลีย่นลอ้ จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๔ สายสำหรบัพว่งแบตเตอรี ่ จำนวน ๑ ชุด
๑๑ .๕ สายเคเบิล้สำหรบัลากจงู จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๖ ไฟสอ่งสวา่งเชือ่มตอ่กบัแบตเตอร่ีได ้จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๗ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนงัสอืการรับประกนัตา่งๆ จำนวน ๑ ชุด 
๑๑.๘ ผา้ยางปพูืน้ดา้นหนา้ จำนวน ๒ แผ่น และพรมปพูืน้รถด้านหลังคนขับ ๑ ชุด 
๑๑.๙ มกีระจกไฟฟา้ ๒ บาน (คูห่นา้) พร้อมระบบเซน็ทรัลลอ็ค 
๑๑.๑๐ กระจกมองชา้งสามารถปรบัและพบัดว้ยระบบไฟฟา้ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

(

๑๑.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอ้น
๑๑.๑๒ พืน้รถภายในหอ้งผูโ้ดยสารปดูว้ยพืน้ดรูาฟลอร์ และบดุว้ยกระเบือ้งยางแผน่เรยีบ 
(5)(5),(5)ดา บภุายในทัง้คนั รวมทัง้ฝาทา้ยดว้ยวสัดไุวนลิหรือดกีวา่ 
๑๑.๑๔ กระจกทกุบาน (ยกเวน้บานหนา้) ตดิตัง้ผา้มา่นแบบรางคู่
๑๑.๑๔ กระจกหลงัตดิตัง้ระบบไลฝ่า็พร้อมทีป่ด้นํา้ฝนตามมาตรฐานผูผ้ลติ และตดิกระจกมองหลงัแบบขาสัน้
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๑๑.๑๖ ติดต้ังคอนโซล'บาร์สำ'หรับเก็บและ'วางส่ิงฃอง'ทัง้ภายในห้อง,โดยสารตลอดแผง!ค้าน'ทลังคนขับทุม้ด้วยวัส,ดุ 
หนงัเทยีมอยา่งด ี และมเีบาะนัง่ ซา้ย-ขวา

๑๑.๑๗ ทีน่ัง่คบขบัและผู้โดยสารตอนหนา้มหีมอนรองศรีพะ เบาะทำดว้ยฟองนํา้ฃึน้รปูอยา่งดทีุม้ดว้ยวสัดหุนงัเทยีม 
อยา่งด ี เกา้อี้ผู้โดยสารต้านหสงํคนขับหัวหน้าไปทางดา้นหน้าร^ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๖ ทีบัง เปบเบาะ 
ทรงสงูทำดว้ยฟองนํา้ฃึน้รูปอย่างด ี แยกทีน่ัง่ทกุตวัทุม้ดว้ยวสัดหุนงัเทยีมอยา่งด ี ยกเวน้เบาะหลงัม ี ๔ ท่ีน่ัง 
ไมม่เีทา้แขน สามารถปรบัและพบัเกบ็ไดเ้พือ่เพิม่พืน้ทีโ่นการเกบ็ของและลมัภาระตา่งๆ

๑๑.๑๘ เครือ่งเสยีงตดิรถยนต ์ ย่ีหอ้ ?10ก66โ เ^ ผ ผ 0 0 0  หรือ รอก)/ สามารถเลน่วทิย ุ /\1\/!/!สามารถเลน่ แผน่  
□ 3 0ป0 และมีซ่องต่อ บรร เฟเ3๓ หนา้จอเปน็ระบบสมัผัส (7๐นอเา ร๐ '66ก) ไม,นอ้ยกวา่ ๖ จุด

๑๑.๑๙ โทรทศันต์ดิรถยนตจ์อภาพ 1X0 ภาพขดัทกุมมุมอง ขนาดไมต่ำกวา่ ๑๗ นิว แบบพบัเกบเพดานพรอมเสา 
อากาศ

๑๑.๒๐ ปา้ยสามเหลีย่ม ใชเ้พือ่เปน็สญัลกัษณไึนการจอดรถในกรณฉีกุเฉนิ และสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนแมใ้น 
ระยะไกล

๑๑.๒๑ จัดทำตราสญัลกัษณข์องสำนกังานประกนัสงัคมพรอ้มตวัอกัษรสำนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัรอ้ยเอด็
ทีป่ระตดูา้นหนา้ ๒ ชา้ง (ตดัดว้ยสต็ก๊เกอรท์นความรอ้น) ขนาดและตวัอกัษรใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานของ 
สำนกังานประกันสงัคม

๑๑.๒๒ อุปกรณอ่ื์นๆ ตามท่ีบริษทัๆ เสนอ (ถา้ม)ี
๑๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานเปน็ผูผ้ลติรถยนตโ์ดยตรงหรอืเปน็ผูแ้ทนจำหนา่ยทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ 
โดยตรงจากผูผ้ลติรถยนตห์รอืผูจ้ดัจำหนา่ย โดยเอกสารนัน้ตอ้งไมห่มดอายนุบัถงึวนัทีย่ีน่เสนอราคาดว้ย 
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

๑๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัทำตารางการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะใหเ้ปน็ไปตามขอบเขตของงาน 
ทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกบัทีบ่ริษทัฯ เสนอเปน็ข้อๆ แตล่ะรายการอยา่งละเอยีดโดยแนบเอกสาร 
ประกอบการนำเสนอ พรอ้มทัง้บง่ซีแ้ตล่ะรายการ และในแคตตาลอ็กตวัจรงิทีม่รีายละเอยีดระบ ุ ย่ีหอ้ รุ่น 
ของรถ รุน่เครือ่งเสยีงตดิรถยนต ์ ตวัอยา่งรปูภาพเบาะทีน่ัง่ คอนโซลบารส์ำหรบัเกบ็และวางสิง่ของฯลฯ 
เพือ่ประกอบการพจิารณา

๑๒.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการสำรองอะไหลข่องรถทีเ่สนอขายไมน่อ้ยกวา่ ๕ ปี จากบรษิทัผูผ้ลติ 
เพือ่ประกอบการพจิารณา 

๑๓. การส่งมอบรถยนต์
๑๓.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใบ ๖๐ วัน นบัถดัจากวันลงนามในสญัญา
๑๓.๒ ผูข้ายจะตอ้งดำเนนิการจดทะเบยีนรถดงักลา่ว ใบนามสำนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัรอ้ยเอด็ ภายใบ ๓0 

วัน นบัถดัจากวนัทีส่ำนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัรอ้ยเอด็ไดอ้อกหนงัสอืมอบอำนาจ โดยผูข้ายรบัผดิขอบ 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเคร่ืองหมายพิเศ■ ษ

๑๓.๓ สถานท่ีส่งมอบรถ เปน็ไปตามทีส่ำนกังานประกนัสงัคมจงัหวัดรอ้ยเอด็ กำหนด

(......^ /า.. ) (.... ..ว่ตัวั  .) .......^ !:โ..'...... )
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๑๓.๔ การสง่มอบรถตอ้งมนีํา้มนัเชือ้เพลงิเตม็ถงั และนำมันอืนๆ ตามเกณฑม์าตรฐาน'ของผูผ้ลติกำหนด
๑๔. การรับประกัน

๑๔.๑ มรีะยะเวลารบัประกนัคณุภาพ ผูข้ายตอ้งรบัประกนัคณุภาพในกรณทีีม่คีวามเสยีหายเกดิชืน้แกต่วัรถ และ 
ส่วนควบของรถทม์ได้เกดิจากกา'วไิซ้ผิตรืซี หรอืความประมาท!.ลนิเออ่ของผูใ้ชโ้ดยผูข้ายตอ้งเปสยีนหรอื 
ซอ่มใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท้ังส้ิน เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปี หรอืระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือ 
ดกีว่าสดุแทแ้ตก่รณไีหนจะถึงก่อนนบัจากวันทีผู่ช้ือ้ใตรั้บมอบ

๑๔.๒ มปีระกนภยัรถยนตต์ามพระราชบญัญตคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.๒๔๓๕ เปน็ระยะเวลา ๑ ปี 
นบักดัจากวันสง่มอบรถ

๑๔.๓ ผูข้ายตอ้งเสนอรายซือ่ศนูยบ์รกิารตามมาตรฐานตรวจเชค็และซอ่มบำรงุ ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้จาก
บริษทัผูผ้ลติ หรอืผูป้ระกอบการของรถยนตท์ีเ่สนอราคา ซึง่ยงัเปดิบรกิารอยูใ่นบจีจบุนัและครอบคลมุทัว่ 
ประเทศ พร้อมแสดงซือ่ทีอ่ยู่สถานทีตั่ง หมายเลขโทรศพัทข์องศนูยบ์รกิารเปน็เอกสารในวนัยนืชองเสนอ 
ราคา

๑๔.๔ พน่นํา้ยากนัสนมิทัง้คนั โดยแนบหนงัสอืรับรองการประกนัสนมิไมน่อ้ยกว่า ๕ ปี 
๑๕. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา 

๑๕.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๑๕.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๑๕.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๑๕.๔ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราวเนือ่งจาก 

เปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาบของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 

๑๕.๕ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไว้ในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงานของ 
รฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุดลนัน้ดว้ย 

๑๕.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐักำหนดใบราชกจิจานเุบกษา

๑๕.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีขายพสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๑๕.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กก่รมบญัชกีลาง ณ วับ

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขบัราคาอยา่ง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๑๕.๙ ไมเ่ปน็ผู้ได้รับเอกสทิธ้ีหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมชืน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูเ้สนอราคาได ้
มคีำสัง่ใหส้ละเอกลทิธิค้วามคุม้กบัเซน่วา่นัน้

๑๕.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (?๒เ:1:โ0ท^
6(ว\76โกกา6ก'เ ?โ0(ะนโ6๓601: : 6-6?) ของกรมบัญชีกลาง

จ ^ ^ '
นางสาวศริิบทร มุขสาร นางลงัวาล โพธินาม นางสาวซารน ิ สิแก้ว

นก่วซาการแรงงานซา่นาญการ 
ประธานกรรมการ

นกัวซาการแรงงานซา่นาญการ เจา้พนกังานการเงนิและบญัชซีานาญงาน
กรรมการ กรรมการ



๑๕.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในธะนบจดัชอีจดัจว้งภวครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส ์ (เะเ.6ซเ:โ๐ก10 (3(^6โกกาซก1: กโ๐ซน]โ61าก6ท'เ;: 6-(ว?ิ) ของกรมบญัชกีลาง ตามที 
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๕.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เลนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สคงบญัชรีายรบัรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีายรบัรายจา่ยไม ่
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด 

๑๕.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงนิผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงินสดกไ็ด ้ ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด 

๑๖. เงือ่นไขการจา่ยเงนิ
สำนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัรอ้ยเอด็จะชำระเงนิตามสญัญาหลงัจากทีผู่ข้ายไดด้ำเนนิกวรจดทะเบยีนโอน 
รถยนตต์ามสญัญาตอ่กรมการขนสง่ทางบก ตามทีก่ฎหมายกำหนดทกุประการ พรอ้มปา้ยทะเบยีนรถยนตท์ี ่
ซือ้ตามสญัญาใหแ้กก่รมบญัชกีลาง 

๑๗. วงเงนิงบประมาณ
ภายในวงเงนิงบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐0 บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมืน่แปดพนับาทถว้น) รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่ตลอดจนคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนตอ่กรมการซนสง่ทางบกใหถ้กูตอ้งตามประเภทรถ และ
ภาษอีืน่ๆ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวงแลว้

๑๘. หลกัเกณฑก์ารพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ สำนกังานประกนัสงัคมจะพจิารณา 
ตดัสนิโดยใขเ้กณฑร์าคา 

๑๙. หนว่ยงานทีรั่บผิดซอบ ~ "
กระทรวงแรงงาน สำนกังานประกนัสงัคมจังหวัดรอ้ยเอด็ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ๒๑/ ๙ ถนนราซการดำเนนิ 
ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ๔๕๐๐๐
ขอทราบข้ฒูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์•๐ ๔๓๕๑ ๕๔๕๒ ห่รือเสนอแนะ วิจารณ์ทาง &กาลแ. โซ!๙!1)ร50.50.-ชา

นางสาวครินิทร มุขสาร
นกัวซิาการแรงงานชำนาญการ

ประธานกรรมการ

นางสงัวาล โพธินาม
นกัวซิาการแรงงานชำนาญการ

กรรมการ

(...........5 5 2 ? ? ^ . )

นางสาวขารนิ ี สีแก้ว
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชีำนาญงาน

กรรมการ


