
 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Term of Reference) 

ส ำหรับโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

รำยกำรรถยนต์ตรวจกำรณ์ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ำกว่ำ 2,๐00 ซีซี 

หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสดุไม่ต  ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ เครื องยนต์ดีเซล ขับเคลื อน ๔ ล้อ 

จ ำนวน 1 คัน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ 

ก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื อน ๔ ล้อ จ่านวน ๑ คัน  

๑. ความต้องการ   
- เป็นรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ ประตู ๕ บาน ที่นั่ง ๓ ตอน ประตูด้านข้าง              
  ด้านละ ๒ บานและประตูหลังเปิด – ปิด ๑ บาน 

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน          
- เพ่ือใช้ในราชการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 

๓.  คุณลักษณะทั วไป   
๓.๑ เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า – ออก)  

 ๓.๒ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม  
 ๓.๓ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐาน 
                 โรงงาน 
 ๓.๔ ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพ้ืน) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร  
          ๓.๕ โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 
          ๓.๖ มีประตูด้านหลัง 
๔.  คุณลักษณะเฉพาะ/เทคนิค 
 ๔.๑ เครื่องยนต์/ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง/ระบบไฟฟ้า 

      ๑. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า       
          ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ 
       ๒. แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาท ี
       ๓. ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอลเรล 
       ๔. ระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด พวงมาลัยเป็นแบบช่วยผ่อนแรง (POWER) 
       ๕. เกียร์แบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์  
       ๖. ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร            

         ๗. ช่วงล่างหน้า เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด 
         ๘. ช่วงล่างหลัง เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด 
        ๙. ระบบเบรกเป็นระบบ ABS และ EDB โดยระบบเบรกหน้าและหลังเป็นชนิดดิสก์เบรก 
      พร้อมครีบระบายความร้อน มีระบบเสริมแรงเบรก (BA)  
       ๑๐. แบตเตอรี่มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 
       ๑๑. มีไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด   

 

 

 

 

/๔.๒ ภายนอก... 



-๒- 

๔.๒ ภายนอก - ภายในตัวรถ ประกอบด้วย 
       ๑. โครงสร้างตัวถังรถเป็นแบบนิรภัย มีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง 
                ๒. กระจังหน้าท าด้วยวัสดุเสริมโครเมี่ยมหรือดีกว่า 
                ๓. ไฟหน้าและไฟท้ายเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 
      ๔. มีไฟตัดหมอกด้านหน้า 
      ๕. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมติดแผ่นฟิล์มกันน้ าเกาะ 
      ๖. มีที่ปัดน้ าฝนหน้า-หลัง แบบปรับตั้งเวลา 
      ๗. มีบันไดข้างซ้ายขวาติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต      
      ๘. มือเปิดประตูเป็นโครเมี่ยม 
      ๙. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย (Back Sensor or Back Sonar) เพ่ือช่วย 
          ป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้าย ๒ จุด และส่งเสียง 
          สัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
    ๑๐. มีชุดเซ็นเซอร์เปิด - ปิดประตูดา้นท้ายรถ เพ่ือความสะดวกสบายในการเปิดปิดฝาท้ายโดย 

         ไมต่้องสัมผัสหรือกดปุ่ม   
     ๑๑. ติดต้ังกล้องบันทึกภาพหน้า -หลัง พร้อมอุปกรณ์บันทึกไฟล์วีดีโอและภาพ (เมมเมอรี่)  
                     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB 
               ๑๒. มีอุปกรณ์ไล่ฝ้าและระบบน าทาง (NAVIGATION) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
               ๑๓. กุญแจรถมีระบบป้องกันการโจรกรรม  
     ๑๔. เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยเบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ 

          ๑๕. เบาะที่นั่งพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้ มีเข็มขัดนิรภัยแถวที่ ๑,๒,๓ ตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด   
     ๑๖. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๗ ต าแหน่ง 
     ๑๗. หัวเกียร์หุ้มด้วยหนัง 
     ๑๘. มีแผงบังแดดข้างกระจกทั้ง ๔ ด้าน  

    ๑๙.  กระจกประตูทั้ง ๔ บาน ปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นทรัลล็อค และกระจกมองข้างซ้าย – ขวา      
          ปรับด้วยระบบไฟฟ้า 
    ๒๐. ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุแบบ ๔ DIN รองรับ Bluetooth/USB พร้อมติดตั้งจอแบบสัมผัส 
          พร้อมล าโพง 

              ๒๑. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันด้วยฟิล์ม ๓ M ฟิล์มกระจกหน้าแบบเต็ม เป็นชนิดที่มีสาร  
                     เคลือบกับรอยขูดขีด ป้องกันแสงยูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ส าหรับความเข้มของฟิล์มให้เป็นไป 
                   ตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบรถ 
 
 

 
 
 
 
 
 

/๒๒. ล้อแม็กซ์... 



-๓- 

              ๒๒. ล้อแม็กซ์อัลลอยด์ทรงสปอร์ต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางเรเดียลขนาดตาม  
                     มาตรฐานของล้อแม็กซ์อัลลอยด์ทรงสปอร์ตตามทีก่ าหนด รวมยางอะไหล่และชุดฝาครอบ  
                   ยางอะไหล่และกระทะล้อ พร้อมกุญแจล๊อคยางอะไหล่ จ านวน ๑ ชุด 
              ๒๓. ติดตั้งชุดตกแต่งกันชนหน้า – หลัง 
              ๒๔. ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย  
              ๒๕. มีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝากระโปรงหน้า 
              ๒๖. ติดตั้งชุดกันโคลนซุ้มล้อ 
              ๒๗. ติดตั้งครีบฉลามครอบเสาอากาศ 
              ๒๘. ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนซ์ พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด 
              ๒๙. มีพรมแผ่นรองพ้ืน พร้อมยางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสาร ตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง     
                    ๔ แผ่น พร้อมถาดรองช่องเก็บสัมภาระ 
               ๓๐. เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจ าหน่ายในปีปัจจุบันและไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนต้องได้รับการประกัน  
                       ทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า  
                   ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร  
๕.  อุปกรณ์และเครื องมือประจ่ารถ 
 ๕.๑  ยางอะไหล่และกระทะล้อ พร้อมติดตั้งที่ล็อคยางอะไหล่  ๑  ชุด 
 ๕.๒  แม่แรงยกล้อพร้อมด้าม  ๑  ชุด 
 ๕.๓  ประแจถอดล้อ  ๑  ชุด 
 ๕.๔  เครื่องมือประจ ารถมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  ๑  ชุด 
 ๕.๕  หนังสือคู่มือประจ ารถ  ๑  เล่ม 
 ๕.๖  สมุดรับประกันและบริการ  ๑  เล่ม 
 ๕.๗  กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลส หน้า – หลัง 
           ๕.๘  สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ๑,๐๐๐ แอมป์ 
 
๖.  เงื อนไข 
 ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
                  และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานที่เป็นของผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายอยู่ทั่วราชอาณาจักร 
          (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิต) มาด้วย 
           ๖.๒ พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดีใต้ท้องรถ โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ     
                   ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
 ๖.๓ สีตัวถังรถยนต์ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลีจะก าหนดภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 

/๖.๔ ติดตั้ง... 



-๔-  

 ๖.๔ ติดตั้งระบบป้องกันขโมย แบบกุญแจล็อคเบรก-ครัทช์และตัดการสตาร์ทเครื่องยนต์ พร้อม     
         แม่กุญแจ 

 ๖.๕ มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
                  โดยกรมธรรม์ คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถยนต์ 

    ๖.๖ หลังจากส่งมอบรถยนต์และได้รับเงินค่ารถยนต์แล้ว ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียนรถยนต์  
         โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด และต้องน าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อม 
         แผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย 

          ๖.๗ การส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๘ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนส าหรับรถยนต์ป้ายแดงให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งก าหนดจนกว่า 

                   จะได้ทะเบียนรถยนต์ถาวร  
           ๖.๙ ในวันส่งมอบรถยนต์ผู้ขายต้องเติมน้ ามันให้เต็มถัง 
           ๖.๑๐ ในวันส่งมอบรถยนต์ผู้ขายต้องท าความสะอาดรถทั้งภายใน-ภายนอกรถยนต์ให้สะอาด  

 ๖.๑๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นเกณฑ์ราคา   
             
      
 
 ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 
              (นางสาวนุจรีย์  ศรีวิลัย)  
      นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
 

 ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
              (นายชัชรภูมิ  บุญเทพ)  
     นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
 

 ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
         (นางสาวกนกกร  ด ารงวงศ์วิจิตร)  
      นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
 
  
 
 
 

 


