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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 04/2564 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธาน ี

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ จ านวนเงินรวม  1,358,000 บาท  ดังนี้ 
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์

สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  
 

คุณลักษณะ 
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง 
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
5. รุ่นรถที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

และไม่เป็นรถยนต์ค้างสต๊อก (เก่าเก็บ) เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันผลิต 
รายละเอียดประกอบ 

1. เครื่องยนต์ 
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ า ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกันไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  16 วาล์วเทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ ามันแบบหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 128 แรงม้า  
แรงบิดสูงสุดไม่ต่ ากว่า 300 นิวตันเมตร 

2. ระบบส่งก าลัง 
2.1 เกียร์อัตโนมัติ (Automatic) เดินหน้าไม่ต่ ากว่า 5 เกียร์ซิงโครเมซ และมีเกียร์ถอยหลัง 

3. ระบบเบรก 
3.1 ชนิดไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลัง

เป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ ามันเบรก 
3.2 มีห้ามล้อมือ 
3.3 มีระบบป้องกันล้อล็อคตาย (ระบบเบรก ABS) 

4. ระบบบังคับเลี้ยว 
4.1 เป็นระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ต าแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ 
4.2 คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ าได้ 

5. ระบบกันสะเทือน 
5.1 ล้อหน้าแม็คเฟอร์สันสตรัท ล้อหลังแหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช๊คอัพ 

6. คุณลักษณะท่ัวไป และอุปกรณ์ความปลอดภัย 
6.1 เหล็กประกอบตัวถัง ปั๊มขึ้นรูป ผ่านการชุบป้องกันสนิมทั้งคัน มีความหนาและคุณลักษณะตาม

มาตรฐานผู้ผลิต 
6.2 แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันโดยตลอด 
6.3 กระจกบังลมหน้า นิรภัย 
6.4 โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างส าหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายขวา 
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6.5 มีกันชนหน้าและหลัง ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอ่ืนตามมาตรฐานของผู้ผลิต ในรถยนต์รุ่นที่มีอยู่เป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน 

6.6 เข็มขัดนิรภัยทุกจุด ที่ต าแหน่งคนขับและผู้โดยสารทุกท่ีนั่ง 
6.7 มีไฟเบรกดวงที่สาม มีไฟตัดหมอก มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต

และถูกต้องตามกฎจราจร 
6.8 ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.9 ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ารถ และด้านหลังรถ 

7. ขนาดของตัวรถ 
7.1 ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5,100  มม. 
7.2 ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า 2,100 มม. 
7.3 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มม. 
7.4 ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 70 ลิตร 

8. อุปกรณ์ติดตั้ง 
8.1 ประตูทุกบานรวมถึงประตูด้านท้าย ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อคจากโรงงานผู้ผลิต 
8.2 กระจกประตูด้านหน้าซ้ายขวา สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า 
8.3 กระจกมองหลัง ซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า 
8.4 เครื่องปัดน้ าฝนกระจกบังลมหน้า มี 3 จังหวะ ที่กระจกบังลมหลัง มี 2 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ าล้าง

กระจกบังลมหน้าและหลัง 
8.5 มีบังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา 
8.6 มีกระจกมองหลัง ส่องทางท้ายรถ 
8.7 ติดตั้งผ้าม่านรางคู่บริเวณกระจกรอบคัน ยกเว้นบานหน้า 
8.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท าความเย็นได้ทั่วถึงในห้องผู้โดยสารทั้งด้านหน้า และด้านหลังตาม

มาตรฐานผู้ผลิต 
8.9 แผงหน้าปัดมีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณไฟ

ชาร์จมาตรวัดความร้อน และมาตรวัดน้ ามันเชื้อเพลิง หรือสัญญาณเตือนเมื่อน้ ามันเชื้อเพลิงใกล้จะ
หมดถังและเมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ 

8.10 ติดตั้งวิทยุ AM/FM และระบบเครื่องเสียงแบบ CD,MP3 พร้อมล าโพง 4 จุด 
8.11 ติดตั้งคอนโซลแบบวางคลูเลอร์ ระหว่างห้องโดยสารตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง 
8.12 ยางกันโคลนหน้า-หลัง 4 ล้อ 
8.13 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 
8.14 แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจ ารถ ตามอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต 
8.15 ยางติดรถ ยางอะไหล่ เป็นยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ ากว่า 195R 15 ทั้ง 5 เส้น (รวมอะไหล่) 
8.16 ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันรวมทั้งกระจกด้านหน้า (เต็มบาน) มีความเข้มไม่เกินตามที่

กฎหมายก าหนด 
8.17 ห้องโดยสารด้านหลังปูพื้นด้วยไม้อัดและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี  
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8.18 เบาะที่นั่งหุ้มทับด้วยหนังหรือไวนิล ที่นั่งผู้โดยสารพนักพิงแยกจากกัน การจัดวางที่นั่งของรถ
โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดังภาพ  

 
8.19 มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบ ารุงรักษา เป็นภาษาไทย  
8.20 รับประกันคุณภาพและความช ารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หรือ 100,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ  
8.21 สีของรถเป็นสีขาวตามมาตรฐานผู้ผลิต  
8.22 พ่นข้อความ และตราสัญลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ก าหนด  
8.23 ผู้ขายต้องยื่นหนังสือรับรองรถรุ่นที่เสนอราคา จากบริษัทผู้ผลิต  
8.24 ผู้ขายต้องส่งมอบรถ พร้อมเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ ามันเชื้อเพลิงก่อนส่งมอบรถ  
8.25 ก าหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ตามสถานที่ที่ผู้ซื้อก าหนดให้

ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วน และผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดท า พรบ. และด าเนินการจดทะเบียน
โอนรถยนต์ตามสัญญาซื้อขาย ต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอ านาจให้จดทะเบียน  

8.26 ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง และได้จดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ในการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาภายในจังหวัดอุดรธานี 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 20 กรกฎาคม 2564 
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