
เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อีเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
 

ความเป็นมา 

  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 154  ลงวันที่ 6  มกราคม  2564  เรื่อง การโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เงินกองทุนเพ่ือบริหารส านักงานจังหวัดลพบุรี  บัญชีที่ 1”  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  จ านวน 1 คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563) จ านวน 1,358,000.-บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563) จ านวน 886,400.- บาท (แปดแสน- 
แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือทดแทนรถยนต์คันเดิม ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จ านวน 2 คัน  

คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  3. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 

  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ           
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ            
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวาง             
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

/10.ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
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  10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์            
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของบัญชีกลาง 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของบัญชีกลาง 

  12. ผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

เงื่อนไขการเสนอราคา 

  1. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจ าหน่าย 
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจ าหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่น
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป
ตามขอบเขตงานที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีก าหนดกับบริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่าง
ละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการน าเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล๊อกตัวจริงที่มี
รายละเอียดระบุยี่ห้อรุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่าง รูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์ส าหรับเก็บ
และวางสิ่งของ ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

  3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าสามารถด าเนินการตามขอบเขตของงาน
ที่จังหวัดลพบุรี โดยส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจด
ทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

  5. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 5.1  รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
คุณลักษณะท่ัวไป 
  1. เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาทรงสูง 

  2. รถที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน 

  3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม ปูพ้ืน และบุผนัง
โดยรอบ 

  4. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 
 
 

/คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะทางเทคนิค 

  1. ระบบเครื่องยนต์ 
   - เครื่องยนต์ดีเซล จ านวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อน
ด้วยน้ าพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
    2. ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
   - แบบคอมมอลเรล หรือดีกว่า 
  3. ระบบส่งก าลัง 
   - เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 สปีด ถอยหลัง 1 สปีด หรือเกียร์ออโต้ 
  4. ระบบบังคับเลี้ยว 
   - พวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  5. ระบบเบรก 
   - ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง 
   - ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ ามันเบรกหรือดิสก์เบรก และเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต  
   - มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบ
เสริมแรงเบรก 
  6. ระบบกันสะเทือน 
   - ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  7. ล้อและยาง 
   - ล้อและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา 
   - มียางกันโคลนหน้า-หลัง 
   - ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานพร้อมกระทะล้อแม็ก 
   - มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ และมีอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ 
จ านวน 1 ชุด 

อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

  ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจ าหน่าย และอย่างน้อยมีอุปกรณ์ไม่น้อยกว่ารายการ ดังนี้ 

1. ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือดีกว่า 
2. กระจกส่องทางหลัง 

 
 

         /3. กระจกมองข้าง...  
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  3. กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า 
  4. ที่ปัดน้ าฝนหน้าและหลัง  

5. มาตรวัด พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับข่ี 
6. สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง และไฟเตือนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
7. ไฟส่องสว่างส่องแผนที่ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 
8. ระบบปรับอากาศ ธรรมดา 2 ตอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. พวงมาลัยปรับระดับได ้
10. กระจกไฟฟ้าเลื่อน – ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบการกันหนีบด้านคนขับ 

  11. เซ็นทรัลล๊อค 
  12. รีโมทควบคุมการล๊อคประตู 
   13. มีเครื่องเสียงรถยนต์ 2 DIN CD/DVD/MP3 หรือดีกว่า  หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
พร้อมBluetooht ล าโพงไม่น้อยกว่า 4 จุด และมีกล้องถอยหลัง 
  14. ติดตั้งกล้องบันทึกวีดีโอบันทึกภาพหน้าและหลังรถยนต์ พร้อมหน่วยบันทึกความจ าไม่
น้อยกว่า 32 GB และในกรณีถอยหลังจะต้องแสดงภาพที่หน้าจอ 
  15. เบาะนั่งทุกที่นั่งเป็นหนัง พนักพิงทุกที่ต้องแยกจากกันและสามารถปรับเอนได้มีเข็มขัด
นิรภัยทุกที่นั่งพร้อมทั้งจะต้องมีช่องเก็บของสัมภาระที่ด้านหลังพนักพิงทุกที่นั่งยกเว้นแถวหลังสุด  เบาะ
ผู้โดยสารภายในมี 3 แถว แบ่งเป็นแถวที่ 1  2 ที่นั่ง  แถวที่ 2  3 ที่นั่ง และแถวที่ 3  4 ที่นั่ง 
  16. กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและ              
รังสียูวีได้ ขนาด 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานกันแดด                      
เต็มบานขนาด 40 เปอร์เซ็นต์ 
  17. กระจกทุกบาน(ยกว้นบานหน้าและบานหลัง) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่(ก าหนดสีภายหลัง) 
  18. สีรถเป็นสีบรอนธ์เงิน(เทา) เป็นสีเมทัลลิค  ตามมาตฐานผู้ผลิต 
  19. พ่นวัสดุกันสนิม ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
  20. ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอร์รี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
  21. เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
  22. หนังสือคู่มือประจ ารถมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
  23. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนสแตนเลส จ านวน 2 แผ่น 
  24. เครื่องมือดับเพลิงมีน้ ายาเคมีส าหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ อย่างน้อย 1 ถัง 
ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม 
  25. ติดตั้งค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่า 2 จุด 
  26. ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในทุกกรณีฉุกเฉิน และสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 
   27. อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามท่ีผู้เสนอราคาเห็นสมควร 

 
 

                               
     /ระบบป้องกัน... 
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ระบบป้องกันและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
 1. มีไฟตัดหมอกด้านหน้า จ านวน 2 ดวง และไฟเบรกดวงที่ 3 เพ่ือความปลอดภัยขณะการขับขี่ 
 2. ไล่ฝ้ากระจกหลัง 
 3. มีถุงลมนิรภัย (SRS) คู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 4. มีระบบสัญญาณกันขโมย 
 5. มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

เครื่องปรับอากาศ 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังพร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศ สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้อง
โดยสารได้ท่ัวถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

เงื่อนไขการรับประกันและอ่ืน ๆ 
  1. ตราเครื่องหมายประจ าของส่วนราชการขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 
7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง 
  2. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
  3. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ
อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้อง
เปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา 3 ปี หรือระยะทาง 100 ,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่
กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
  4. มีประกันชั้นหนึ่งและประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535  เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ 
  5. ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการ               
ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของ
ศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา  
 
 
 
 
 
 
         /5.2  รายการรถบรรทุก... 
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  5.2 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) 
คุณลักษณะท่ัวไป 

  1. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 ตอน 4 ประตู
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 

  2. รถที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน 

  3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม กระบะบรรทุก
ด้านหลังปูพ้ืนไลเนอร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

  4. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

คุณลักษณะทางเทคนิค 

  1. ระบบเครื่องยนต์ 
   - เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า พร้อมเทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์  
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
    2. ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
   - แบบคอมมอลเรล หรือดีกว่า 
  3. ระบบส่งก าลัง 
   - เกียร์อัตโนมัติ   
            4. ระบบบังคับเลี้ยว 
   - พวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  5. ระบบเบรก 
   - ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง 
   - ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ ามันเบรกหรือดิสก์เบรก และเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต  
   - มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบ
เสริมแรงเบรก (BA) 
  6. ระบบกันสะเทือน 
   - ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
                     7. ล้อและยาง 
   - ล้อและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา 
   - มียางกันโคลนหน้า-หลัง 
   - ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานพร้อมกระทะล้อแม็ก 
   - มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ และมีอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ 
จ านวน 1 ชุด 
 
            
                                                                                                          /อุปกรณ์... 
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อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

  ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจ าหน่าย และอย่างน้อยมีอุปกรณ์ไม่น้อยกว่ารายการ ดังนี้ 

1. มีระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับข่ีและผู้โดยสารตอนหน้า 
2. มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
3. กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณี

ไหนถึงก่อน 
5. บันไดข้าง ซ้ายและขวา 
6. ติดตั้งหลังคาส าเร็จรูปชนิดท าด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิด 

แบบโช๊คอัพ 
7. มีผ้ายางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น กระบะบรรทุกด้านหลังปูพื้น ไล

เนอร ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
8. ระบบปรับอากาศ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. พวงมาลัยปรับระดับได้ 
10. กระจกไฟฟ้าเลื่อน – ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบการกันหนีบด้านคนขับ 
11. เซ็นทรัลล๊อค 
12. รีโมทควบคุมการล๊อคประตู 
13. มีเครื่องเสียงรถยนต์ 2 DIN CD/DVD/MP3 หรือดีกว่า  หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

พร้อมBluetooht ล าโพงไม่น้อยกว่า 4 จุด และมีกล้องถอยหลัง 
14. ติดตั้งกล้องบันทึกวีดีโอบันทึกภาพหน้าและหลังรถยนต์ พร้อมหน่วยบันทึกความจ าไม่

น้อยกว่า 32 GB และในกรณีถอยหลังจะต้องแสดงภาพที่หน้าจอ 
15. เบาะนั่งทุกที่นั่งเป็นหนัง 
16. กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความเข้มด้านข้างไม่น้อยกว่า 60% กระจกหน้ารถเต็ม

แผ่นความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ยี่ห้อ 3M หรือลามีน่า 
17. สีรถ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ก าหนดภายหลัง 
18. พ่นวัสดุกันสนิม ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
19. ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอร์รี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
20. เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
21. หนังสือคู่มือประจ ารถมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
22. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนสแตนเลส จ านวน 2 แผ่น 
23. เครื่องมือดับเพลิงมีน้ ายาเคมีส าหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ อย่างน้อย 1 ถัง 

ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม 
24. ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในทุกกรณีฉุกเฉิน และสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 
25. กันชนหน้าและหลัง แบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
26. อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามท่ีผู้เสนอราคาเห็นสมควร 

 
                               

      /ระบบป้องกัน... 
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ระบบป้องกันและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
 1. มีไฟตัดหมอกด้านหน้า จ านวน 2 ดวง และไฟเบรกดวงที่ 3 เพ่ือความปลอดภัยขณะการขับขี่ 
 2. ไล่ฝ้ากระจกหลัง 
 3. มีถุงลมนิรภัย (SRS) คู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 4. มีระบบสัญญาณกันขโมย 
 5. มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

เครื่องปรับอากาศ 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังพร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศ สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้อง
โดยสารได้ท่ัวถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

เงื่อนไขการรับประกันและอ่ืน ๆ 
  1. ตราเครื่องหมายประจ าของส่วนราชการขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 
7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง 
  2. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
  3. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ
อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้อง
เปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่
กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
  4. มีประกันชั้นหนึ่งและประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535  เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ 
  5. ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการ               
ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของ
ศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา  
 
 

                                     
 

/ รายละเอียด...  
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รายละเอียดการส่งมอบ 
  1. ก าหนดส่งมอบรถยนต์แต่ละรายการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
พร้อมเติมน้ ามันเต็มถัง 
  2. ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ลพบุรีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้ออกหนังสือมอบอ านาจ            
โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมาย
พิเศษ 
  3. สถานที่ส่งมอบรถเป็นไปตามที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีก าหนด 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาแต่ละรายการในครั้งนี้ 
 
สถานที่ติดต่อ 
  เพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี  126/3 ถนนคันคลองชลประทาน ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3641 3499  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Sudkamol.m@sso.go.th  
 
 

   


