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ผู้ก ำหนดรำยละเอยีดคุณลกัษณะ 

 

(นายภาคภูม ิ ทะนุดี)                  (นายปรัชญา   ชัยขาว)  

 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคณุลักษณะ 

 

 (นางศิรเิพ็ญ  ผ่อนจตัุรัส) 

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ  จ ำนวน 1 คัน 

--------------------------------------- 

 

1. คุณลักษณะทั่วไป 

เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้น

รูปตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า  ตอนท้ายดัดแปลงเป็นรถบรรทุก

อเนกประสงค์ เป็นของใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อน   

 

2. ตัวรถยนต์บรรทุก 

2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต  หัวเก๋งเป็นเหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน 

สามารถนั่งได้ไม่นอ้ยกว่า 3 คน  รวมพนักงานขับรถ 

2.2 ภายในหัวเก๋งติดตัง้เครื่องเสียง เข็มขัดนิรภัย และเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 

2.3 มีกระจกมองข้างพรอ้มกระจกมองกันชนหน้า 

2.4 มีประตูเปิด-ปิด ข้างละ 1 บาน  แต่ละประตูมกีระจกเลื่อนขึ้นลง 

2.5 ตดิฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานความทึบแสงไม่เกิน 60% กระจกหน้าติดฟิล์มแบบเต็มบาน

ความทึบแสงไม่เกิน 40%  ยี่ห้อ 3M หรือ ลามิน่า หรือดีกว่า โดยเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งคันพร้อมแนบใบ

รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี  ในวันส่งมอบ 

2.6 ที่ปัดน้้าฝนแบบปรับจังหวะการท้างาน  

2.7 น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรัม 

2.8 น้้าหนักแซสซีรวมไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม 

2.9 ถังน้้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  ฝาปิดมกีุญแจหรอืดีกว่า 

2.10 มรีะบบถุงลมนิรภัย 

2.11 ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

2.12 ความสามารถขึ้นทางชันไม่นอ้ยกว่า 32% หรอื 18 องศา 
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ผู้ก ำหนดรำยละเอยีดคุณลกัษณะ 

 

(นายภาคภูม ิ ทะนุดี)                  (นายปรัชญา   ชัยขาว)  

 

ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดคณุลักษณะ 

 

 (นางศิรเิพ็ญ  ผ่อนจตัุรัส) 

3. เครื่องยนต ์

3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า  4 สูบ  4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า เทอร์โบ

อินเตอรค์ูลเลอร์   

3.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  5,000  ซีซี 

3.3 แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที 

3.4 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า  437 นิวตันเมตร   เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที 

3.5 ระบบเผาไหมแ้บบไดเร็กอินเจคช่ัน 

3.6 ได้มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 

 

4. ระบบขับเคลื่อน 

4.1 คลตัช์เป็นแบบมาตรฐานผูผ้ลติ 

4.2 เกียร์กระปุกเดินหนา้ไม่น้อยกว่า 6 เกียร์  เกียร์ 2 – 6 แบบชิงโครเมช และเกียร์ถอยหลัง  

1 เกียร์  

4.3 พวงมาลัยแบบลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกชว่ยผ่อนแรง 

4.4 ระบบเบรคแบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยก้ามเบรคแบบตัวน้าคู่กระท้าทุกล้อ  ควบคุมแบบ 

ลมดันไอดรอลิก 2 วงจรอิสระ หรอืดีกว่า 

4.5 เบรคมอืแบบกลไกเบ่งตัวเบรค กระท้าที่เพลากลาง 

4.6 เบรคไอเสียท้างานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า 

4.7 ล้อขอบ 16  ขนาดยาง 8.25-16-14 ช้ัน  จ้านวน 6 เส้น  หรอืดีกว่า เป็นยี่หอ้เดียวกันทั้งหมด 

 

5. ระบบกันสะเทือน 

5.1  ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
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6. ระบบไฟฟ้า 

6.1  ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  24 โวลต์ 60 แอมแปร์ 

6.2  แบตเตอร์รี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไมต่่้ากว่า 120 แอมแปร์/ช่ัวโมง จ้านวน 2 ลูก 

6.3  มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามกฎจราจร และข้อบังคับของกรมการขนส่ง

ทางบก 

 

7. กระบะบรรทุก 

7.1 กระบะท้าด้วยเหล็ก มขีนาดความกว้างยาวและสูงตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งต้องเหมาะสม

กับขนาดรถและการใช้งาน  

7.2 ฝากระบะด้านท้าย สามารถเปิด – ปิดได้ 

7.3 กระบะเสริมคอกเหล็ก ทรงเหลี่ยมท้าจากเหล็กแป๊บน้้า (อาบสังกะสี) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  ความสูงไม่น้อยกว่าหัวเก๋ง ความยาวเท่ากับความยาวกระบะ  พ่นสีกันสนิม 

 

8. อุปกรณ์ประจ้ารถยนต์ 

8.1 หนังสือคูม่อืการใชร้ถ   จ้านวน 1 ชุด 

8.2 แมแ่รงไฮดรอลิกพร้อมด้าม  จ้านวน 1 ชุด 

8.3 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม  จ้านวน 1 ชุด 

8.4 เครื่องมือประจ้ารถ   จ้านวน 1 ชุด 

8.5 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ  จ้านวน 1 ชุด (ยี่หอ้เดียวกับยางรถบรรทุก) 

 

7. เงื่อนไขอื่น ๆ 

7.1 การพ่นสภีายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดไีม่น้อยกว่า 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจรงิชนิด 

โพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า  2 ช้ัน  (เฉดสีระบุภายหลัง)  และพ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด 

7.2 พ่น (สกรีน) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเดียว ตรงประตูทั้ง 2 ด้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  

18 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร   

7.3 พ่น (สกรีน) ขอ้ความ “มร.ชม.” ด้านล่างตราสัญลักษณ์ ตรงประตูทั้ง 2 ด้าน ขนาดความสูง

ไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร 
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 (นางศิรเิพ็ญ  ผ่อนจตัุรัส) 

7.4 กระจกด้านหน้าส่วนบนติดสติกเกอร์ข้อความ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (สีสติ๊กเกอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด) ขนาดเหมาะสมกับความกว้างของกระจกรถ 

7.5 ผูข้ายต้องน้ารถตรวจสภาพจากกรมขนส่งทางบก พร้อมเล่มทะเบียนรถ และประกันภัยภาค

สมัครใจไม่น้อยกว่าประเภท 3 พร้อมประกันรถยนต์ภาคบังคับ(พรบ.) อย่างน้อย 1 ปี โดยระบุให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ผู้ขายเป็นผู้ช้าระเบี้ยประกัน  โดยส่งมอบให้มหาวิทยาลัยภายหลัง

การตรวจรับพัสดุ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เบิกจ่ายเมื่อได้รับมอบเอกสารทั้งหมดอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 

7.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารแสดง

ในวันยื่นซองเสนอราคา 

7.7 เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการประกันทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ยกเว้นแซสซี , เครื่องยนต์ , ระบบคลัตช์ , ระบบเกียร์ , ชุดเพลา และ     

ชุดเฟืองท้าย รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี)  สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตัวแทนจ้าหน่ายทุกแห่งทั่ว

ประเทศไทย 

7.8 ต้องมีศูนย์บริการถ่ายน้้ามันเครื่องและซ่อมแซมบ้ารุงในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดที่

ใกล้เคียง  

7.9 มีหนังสอืคู่มอืการบริการถ่ายน้้ามันเครื่องตามระยะและน้้ามันอื่น ๆ เป็นภาษาไทย 

7.10  คู่มอืใช้รถ คูม่อืบ้ารุงรักษารถ และคู่มอืสั่งอะไหล่รถให้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์กับทาง

ราชการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายและเข้าซ่อมบ้ารุงพื้นที่นัน้ ๆ 

7.11 รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมท้างานได้ทันที  มีน้้ามันเชื้อเพลิงบรรจุในถังน้้ามัน

เชื้อเพลิงเต็มถังและน้้ามันหลอ่ลื่นอื่น ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ลติก้าหนด ณ วันส่งมอบรถ 

7.12  ก ำหนดส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือ้ขาย 


