
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  

ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ 
ก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
------------------------------------------------- 

1.ความต้องการ 

 เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่่ากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบยกสูงตาม
มาตรฐานผู้ผลิต แบบดับเบิ้ลแค็ป 

2.วัตถุประสงค ์

 ส่าหรับเป็นยานพาหนะโดยสารและขนส่ง  

3.คุณลักษณะทั่วไป 

 1.เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้่าหนักไม่ต่่ากว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน      
2 ล้อ หรือ 4 ล้อ 

 2.เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย แบบยกสูง ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ล
แค็ป 4 ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกส่าเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

3. ท่ีนั่งคนขับและผู้โดยสาร ด้านหน้ามีถุงลมเสริมความปลอดภัย เป็นแบบแยก 
สามารถปรับเอน และเลื่อนเข้า-ออกได้ พร้อมหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับได้ เบาะ
ด้านหลังแบบแยกส่วนพับเก็บได้ มีหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับทุกท่ีนั่ง และท่ีนั่งคนขับ
และท่ีนั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

4.หลังคาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอด 
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 5.พวงมาลัยข วา ระบบเพาเวอร์ปรับระดับได้ สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อ
ความปลอดภัย 

 6.มีมาตรวัดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง 
ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัย 

 7.ติดกระจกมองหลังภายใน 1 อัน แบบปรับลดแสงสะท้อน และกระจกมองซ้าย-ขวา 
ข้างละ 1 อันเป็นโครเมี่ยมหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถปรับและพับเก็บด้วย
ระบบไฟฟ้า 

 8.กระจกประตูท้ัง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบล็อคประตู
อัตโนมัติ(เซ็นทรัลล็อค)พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต กระจกบานหน้าเป็นแบบอัด
ซอ้นนิรภัย (LAMINATED) ส่วนกระจกบานรอบคันต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 9.คอนโซลที่เกียร์ 1 ชุด 

 10.มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม ไฟในเก๋งเปิด-ปิด สัมพันธ์กับประตู 

 11.มีท่ีบังแดดภายใน 2 อันและท่ีฉีดน้่าล้างกระจกแบบไฟฟ้า  

 12.มีท่ีปัดน้่าฝน แบบปรับตั้งเวลาได้  

 13.ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง และโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
ท้ังแตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 14.มีกันชนหน้าหลัง บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือมาตรฐานท่ีสูงกว่า    
มีคิ้วล้อสีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 15.มีอุปกรณ์ล็อคขาเบรก-ขาคลัทซ์ใต้พวงมาลัย  

 16.มีแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปกระบะท้ายท้ังหมด 

 17.มียางปูพื้นหน้า ยางกันโคลน บันไดซ้าย-ขวา พร้อมยางกันโคลนหลัง 2 ล้อ 
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 18.พ่นน้่ายาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือ
รับประกันคุณภาพ 5 ปี 

 19.ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี (UV) 
ความเข้มด้านหน้าและหลังไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ด้านข้างไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 
พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 2 0.ติดตั้งเครื่องเสียงมัลติมิเดีย รองรับระบบบลูทูธพร้อมช่องเสียบ USB AUX          
มีล่าโพงอย่างน้อย 4 ตัว และติดตั้งระบบ GPS น่าทางและกล้องส่าหรับถอยหลังพร้อม
จอภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 21.เป็นรถยนต์ส่าเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้
งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจ่าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 22.มีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 

 23.มีคู่มือการใช้และบ่ารุงรักษา 1 ชุด  

 24.อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมิได้กล่าวถึง จะต้องมีครบถ้วนตามก่าหนด
มาตรฐานของผู้ผลิต 

 25.มีหนังสือรับรองการส่ารองอะไหล่ให้บริการเป็นเว ลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 26.เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีศูนย์บริการ ส่าหรับยานพาหนะดังกล่าวท่ีได้รับการ  
จดทะเบียนถูกต้องอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งซ่อมบ่ารุงของทาง
ราชการ 

 27.ได้รับมาตรฐาน มอก.รถยนต์ขนาดเล็กท่ีใช้เครื่องดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ หรือได้รับมาตรฐานไอเสียยูโร 4 

 28.รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร  
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4.คุณลักษณะเฉพาะ 

 1.เครื่องยนต์  

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอม-
มอลเรล ระบายความร้อนด้วยน้่าพร้อมระบบอัดอากาศ 

  -ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  

  -มีก่าลังสูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

  -ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

 2.เครื่องล่าง, ระบบก่าลังส่ง -ขับเคลื่อน 

  -ระบบเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์ออโตเมติคตามมาตรฐานผู้ผลิต 

  -มีระบบเกียร์ขับเคล่ือนได้ 2 ล้อ  หรือ 4 ล้อ 

  -ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

  -ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ระบบเบรกหลัง         
ดรัมเบรกหรือเป็นดิสก์เบรกท้ัง 4 ล้อ พร้อมหม้อลมช่วยเบรก ระบบป้องกันล้อล็อค (ABS) 
และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมเบรกมือ 

 3.ระบบไฟฟ้า  

  -แบตเตอร์รี่ 12 โวล ต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 4.ขนาดและน้่าหนัก  

  -แบบกระบะยกสูงโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

  -มีน้่าหนักบรรทุกไม่ต่่ากว่า 1 ตัน 
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 5.ถังน้่ามันเชื้อเพลิง  

  -ความจุถังน้่ามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  

  -ระบบจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอลเรล  

 6.ขนาดล้อและยาง  

  -ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 

  -ล้ออัลลอยด์ จ่านวน 4 ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมล้อและยางอะไหล่
ขนาดเดียวกัน 

 7.สีและตัวถังรถ  

  -พ่นสีกันสนิมท้ังภายในและภายนอก และมีการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า    
5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมขัดเคลือบสีรถ 

  -โครงสร้างตัวถังนิรภัย เสริมด้วยคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง  

  -ใช้ สีเมทัลลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ก่าหนดสี 

  -พ่นหรือติดสติกเกอร์หรือสกรีน ตราสัญลักษณ์ข้างประตูรถ ตามต่าแหน่งและ
ขนาดมาตรฐานท่ีวิทยาลัยฯ ก่าหนด 

 8.ระบบปรับอากาศ  

  -ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานของรถ  

 9.รายการอื่นๆ  

  -การส่งมอบรถยนต์ ผู้ขายจะต้องด่าเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อย  
ในนามของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ 
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-ผู้ขายจะต้องเติมน้่ามันให้เต็มถังพร้อมติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง 
จ่านวน 1 ชุดในวันส่งมอบ     

-ราคาท่ีเสนอเป็นราคาท่ีรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมท้ังภาษีอากร
อื่นและค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

18 ตุลาคม 2560 

 


