
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต  

และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ ลงวันที่ ............................................... 

………………………………………………………………… 
 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลักษณะทั่วไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ หน้าสั้น เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมกระบะเหล็กหนา
อย่างดีขึ้นรูปตาม มาตรฐานผู้ผลิต ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ตอนท้ายดัดแปลงเป็นรถบรรทุก
อเนกประสงค์ ชนิดมีหลังคาโดยสารกระจกบานยกข้างละ 7 ช่อง ติดตั้ง เบาะนั่ง 3 แถว ด้านบนเพดานติดตั้ง
พัดลม 4 ตัว เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
2. ตัวรถยนต์ 
 2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต  

2.2 ความยาวช่วงล้อไม่ต่่ากว่า 4,000 มิลลิเมตร  
2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1

ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่ส่าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ีหัวเก๋ง  
2.5 พร้อมติดตั้งวิทยุเทป หรือ ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

3. เครื่องยนต์ 
 3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้ 
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. เลขท่ี 2315-2551  

3.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000 ซีซี  
3.3 แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 
3.4 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

4. ระบบส่งก าลัง 
 4.1 คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต  

4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5. ระบบบังคับเลี้ยว  

5.1 พวงมาลัยพาวเวอร์ ขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)  
6. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  

6.1 ถังน้่ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ  
7. ระบบกันสะเทือน  

7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
8. ระบบห้ามล้อ 

8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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9. สมรรถนะรถ 
9.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
9.2 สามารถรับน้่าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ่ารถขณะบรรทุกเต็ม 

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) หรือน้่าหนักรวมบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม  
10. ระบบไฟฟ้า 

10.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
10.2 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

11. กระบะบรรทุก 
 11.1 กระบะบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งกระบะเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต พ้ืนกระบะ
เป็นไม้ พร้อมติดตั้งเบาะนั่ง 3 แถว เป็นเบาะนั่ง (เบาะนั่ง 2 ข้าง และแถวกลาง) ด้านบนติดตั้งหลังคาโดยสาร
แบบสแตนเลสชนิดมีตะแกรงวางของบนหัวเก๋ง ตะแกรงวางของใต้หลังคาซ้ายขวาด้านท้ายมีประตูปิด – เปิด 
 11.2 กระบะมีความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
 11.3 มีบันไดขึ้นลง 2 ชั้น ท่าด้วยเหล็ก  
 11.4 ติดตั้งพัดลมเพดาน ไม่น้อยกว่า 4  ตัว และไฟส่องสว่างในตัวรถ ไม่น้อยกว่า 3 จุด  
 11.5 ติดตั้งวิทยุและเครื่องขยายเสียงไซเรนพร้อมไมค์-ล่าโพง ห้องโดยสาร  
 11.6 ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดมาตรฐาน พร้อมค้อนทุบกระจกนิรภัย  
 11.7 โครงสร้างหลังคารถเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกก่าหนด 
12. ชุดติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน  
 12.1 สัญญาณไฟฉุกเฉินแฟลชไลท์ทรงกลมสีเหลือง หลอด LED   
13. อุปกรณ์ประจ ารถยนต์  
 13.1 หนังสือคู่มือการใช้รถ จ่านวน 1 ชุด  
 13.2 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จ่านวน 1 ชุด  
 13.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จ่านวน 1 ชุด  
 13.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จ่านวน 1 ชุด  
 13.5 เครื่องมือประจ่ารถ จ่านวน 1 ชุด 
 13.6 ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพ่ือป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุ เสียงจะดังทันทีเม่ือผู้ขับเข้าเกียร์ถอยหลัง  
14. การพ่นสี  
 14.1 การพ่นสีตัวรถ พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี 
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก่าหนด)  
 14.2 บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ (แซสซีส์) พ่นด้วยสีกันสนิม  
 14.3 พ่นสีเครื่องหมายและข้อความตามท่ีหน่วยงานก่าหนด  
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 15. เงื่อนไข อ่ืนๆ ให้แนบแคตตาล็อคเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 15.1 รับประกันความช่ารุดบกพร่อง 1 ปี  
 15.2 ก่าหนดยืนยันราคาภายใน 90 วัน  
 15.3 ก่าหนดส่งมอบภายใน 90 วัน  
 15.4 ต้องมีศูนย์บริการถ่ายน้่ามันเครื่องและซ่อมแซมบ่ารุงทุกจังหวัด  
 15.5 มีหนังสือคู่มือการบริการถ่ายน้่ามันเครื่องตามระยะและน้่ามันอ่ืน ๆ เป็นภาษาไทย  
 15.6 คู่มือใช้รถ คู่มือบ่ารุงรักษารถ 
 15.7 ผู้ขายจะต้องด่าเนินการจดทะเบียนขนส่ง ให้กับทางหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย  
 15.8 ต้องจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ  
 
 
 
 
 
 


