
รายละเอียดการซอมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 42 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 

หมายเลขทะเบียน 40-0229 นครสวรรค  

 

1. ขอกําหนดรายละเอียดทั่วไป 

1.1. รายละเอียดการปรับปรุงรถยนตโดยสารปรับอากาศ 

1.1.1. ปรับปรุงจากรถยนต หมายเลขทะเบียน 40-0229 นครสวรรค โดยทําการรื้อตัวถังเกาออกทั้งหมด 

และทําการประกอบตัวถังปรับอากาศใหม ตามแบบมาตรฐานของกรมขนสงทางบก พรอมติดตั้ง

ระบบปรับอากาศ 

1.1.2. ตัวรถเมื่อประกอบเสร็จมีความยาวไมนอยกวา 11,950 มิลิเมตร ความกวางสุดไมนอยกวา 2,500 
มิลลิเมตร ความสูงสุดไมนอยกวา 3,550 มิลิเมตร มีความกวางฐานลอวัดจากกึ่งกลางลอหนา ถึง
กึ่งกลางลอหลัง ไมนอยกวา 5,900 มิลลิเมตร  

1.1.3. มีที่นั่งภายในรถไมนอยกวา 42 ทีน่ั่ง (ไมรวมพนักงานขับ) 

 

2. โครงสรางและตัวถังรถ 

2.1. ตัวถังรถ 

2.1.1. โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรือ มอก.9002   
ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรอง จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (ISO) หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรอง
ระบบงาน (ACCREDITATION) 

2.1.2. เปนแบบรุนใหม ตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต หรือโรงงานประกอบตัวถังรถยนตโดยสาร 

2.1.3. โครงสรางประกอบดวยแปบกลอง เหล็กฉาก เหล็กราง พรอมพนสีกันสนิม 

2.1.4. ตัวถังรถดานขางภายนอกหุมดวยเหล็กแผนซิ้งคเบอร 18 หรือ หนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร 
2.1.5. หลังคาหุมดวยเหล็กแผนซิ้งคเบอร 18 หรือ หนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร 
2.1.6. ดานหนา และดานหลัง หุมดวยเหล็กซิ้งคเบอร 18 หรือหนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร  
 หรือหุมดวยไฟเบอรกลาสขึ้นรูป หนาไมต่ํากวา 3.0 มิลลิเมตร 
2.1.7. มีเกะเก็บของดานขางบริเวณพื้นที่วางดานขางตามความเหมาะสม โครงฝาทําดวยโลหะ หุมดวย 
 แผนเหล็กซิ้งค หรืออลูมิเนียม เบอร 18 หรือหนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร  พรอมกุญแจลอกได 
 ทุกบาน 
2.1.8. มีประตู จํานวน 3 บาน  

- ประตูสําหรับพนักงานขับรถ จํานวน 1 ประตู แบบ เปด-ปด ใชบานพับ 

- ประตูฉุกเฉิน อยูดานขวาคอนไปทางทายรถ จํานวน 1 บาน แบบเปด-ปด ใชบานพับ 

- ประตูสําหรับผูโดยสาร แบบบานเดี่ยว อยูบริเวณลอหนาดานซาย จํานวน 1 บาน                          

แบบเปด-ปด ดวยระบบอัตโนมัติ เปดปดดวยระบบ PINEUMATIC ไดรับรองมาตรฐานดาน

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต (ISO/TS16949 หรือไดรับมาตรฐานกระบอกลม  
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ISO 6431 ใหการรับประกันไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต ประกอบการ 

พิจารณา หรือดีกวา 

2.2. กระจก 

2.2.1. กระจกบังลมดานหนาเปนแบบบานเดี่ยว เปนกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE                              

หนาไมนอยกวา 10 มม. ไดรับมาตรฐาน มอก. 

2.2.2. กระจกบังลมดานขางเปนแบบแผนตรง เปนกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไมนอยกวา 

6 มม. ไดรับมาตรฐาน มอก 

2.2.3. กระจกบังลมดานทายเปนกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไมนอยกวา 6 มม. ไดรับ

มาตรฐาน มอก 

2.2.4. กระจกชองประตูพนักงานขันรถ เปนแบบนิรภัย 2 ชั้น Tempered Glass บานเลื่อนกรอบ

อลูมิเนียม สามารถเลื่อนเปดได 

2.2.5. ติดตั้งกระจกแบบนิรภัยแบบ Tempered Glass ไมนอยกวา 2 แผน ดานซายของตัวรถ จํานวน 1 

บาน และดานขวาของตัวรถบริเวณดานหลังพนักงานขับรถ จํานวน 1 บาน ขนาดตามมาตรฐาน

กรมการขนสงทางบก 

2.3. ภายใน 

2.3.1. ฝาเพดานหุมดวยหนังเทียมพีวีซี  หรือไฟเบอรกลาส อยางดี หรือวัสดุ ABS หรือแผนลามิเนต                  
(ใหคณะกรรมการเลือกภายหลัง) 

2.3.2. ผนังรถดานขางภายในหุมดวยหนังเทียมพีวีซี หรือแผนไฟเบอรกลาส อยางด ีวัสดุ ABS หรือ 
แผนลามิเนต (ใหคณะกรรมการเลือกภายหลัง) 

2.3.3. มีทอจายลมแอรที่ริมเพดานทั้งสองขาง ทําดวยโลหะพับขึ้นรูป เสริมดวยฟองน้ํา  หุมดวยหนังเทียม 
พีวีซี หรือวัสดุ ABS  

2.3.4. มีชั้นวางสัมภาระของผูโดยสารที่ริมเพดานทั้งสองขาง ขนานกับทอจายลมแอร ทําดวย ABS ขึ้นรูป 
มีฝาเปด – ปด ลักษณะหิ้งเครื่องบิน   

2.3.5. ติดตั้งหัวจายลมแอร ตามจํานวนแถวที่นั่งผูโดยสารทั้งสองขาง หัวจายลมแอรเปนแบบรุนใหม        
มีไฟสําหรับสองอานหนังสือแตละทีน่ั่ง มีสวิทสเปด-ปด ไฟแยกตางหากแตละที่นั่ง 

2.4. พื้นรถ 

2.4.1.พื้นรถปูดวยไมเนื้อแข็ง หรือแผนโพลีโฟม หรือไมอัดกันน้ํา ปูทับดวยผายางพีวีซีอยางดีรองทางเดิน

มีผายางปูทับอีกชั้น สามารถถอดออกเพื่อทําความสะอาดได 

2.5. ขนาดและจํานวนที่นั่ง 

2.5.1. เบาะนั่งโดยสารโครงสรางทําดวยโลหะ เสริมดวยฟองน้ําฉีดขึ้นรูป หุมดวยหนังเทียม พีวีซีอยางดี 
สามารถปรับเอนนอนไดดวยมือปรับ ดานริมรองทางเดินมีที่วางแขนสามารถปรับพับเก็บได แบบ
ดานขวาแถวละ 2 ที่นั่ง ดานซายแถวละ 2 ที่นั่ง  รวมที่นั่งผูโดยสารไมนอยกวา 42 ที่นั่ง ติดตั้งเข็ม
ขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ที่ไดรับผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกที่นั่ง 



-3- 
 

2.5.2. มีเบาะนั่งสําหรับพนักงานขับรถ แบบที่นั่งเดี่ยว สามารถปรับเอน และเลื่อนเดินหนา-ถอยหลังได 
พรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

3. ระบบไฟฟาและแสงสวาง และระบบปรับอากาศ 

3.1. ระบบไฟฟา 

3.1.1. ติดตั้งไฟสองสวางและไฟสัญญาณตางๆครบถวนตามกฎจราจรและขอบังคับของกรมการขนสง 

ทางบก 

3.1.2. ติดตั้งไฟสองสวางที่เพดานรถแบบ ฟูออเรสเซนต หรือหลอด LED จํานวนไมนอยกวา 6 จุด                       

3.1.3. ติดตั้งไฟสําหรับอานหนังสือแตละที่นั่งผูโดยสาร ที่บริเวณหัวจายแอร มีสวิทสเปด-ปด แตละจุด 

ทุกที่นั่ง 

3.2. อุปกรณมาตรฐานประกอบรถ 
3.2.1.ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศนจอ LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3.2.2.ติดตั้งเครื่องเลน DVD ที่สามารถรองรับการเลน MP3/CD และสามารถเชื่อมตอ USB จํานวน  

1 เครื่อง 
3.2.3.ติดตั้งเพาเวอรแอมปแบบ 4 ทาง ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
3.2.4.ติดตั้งลําโพงขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 6 ตัว 
3.2.5.ติดตั้งไมคประจํารถ จํานวน 2 ชุด (ดานหนา 1 ชุด และดานหลัง 1 ชุด) 
3.2.6.ติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
3.2.7.ติดตั้งกลองสองหลัง แบบมี Housing กันฝุนกันน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สําหรับตอเขาจอที่พนักงาน               

ขับรถ จํานวน 1 ชุด 
3.2.8.ติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอล จํานวน 1 ชุด 
3.2.9.ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS จํานวน 1 เครื่อง  
3.2.10. ติดตั้งกระจกมองหลังภายใน 1 ชุด ในตําแหนงที่เหมาะสม 
3.2.11. ติดตั้งผามานหนาตางทุกชอง 
3.2.12. ติดตั้งที่ปดน้ําฝนขนาดใหญ ระบบควบคุมไมนอยกวา 2 จังหวะ พรอมระบบฉีดน้ําลางกระจก 

3.2.13. ติดตั้งไฟที่บริเวณทางเดิน ขึ้น-ลง ผูโดยสาร 

3.2.14. ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไมนอยกวา 5 กก. จํานวน 2 ถัง 

3.2.15. ติดตั้งคอนทุบกระจก จํานวน 4 อัน  

3.3. ระบบปรับอากาศ 

3.3.1.ซอมระบบปรับอากาศ ลางทําความสะอาดคอยลรอย คอยลเย็น พรอมเติมน้ํายาใหม น้ํามัน

คอมเพรสเซอรใหม 

3.3.2.ยายชุดพัดลมระบายความรอน จากจุดเดิมมาไวดานหลังรถ 
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4. การพนสีและระบบปองกันสนิม 
4.1 การพนสีภายนอกพนสีรองพ้ืนอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริง ตามที่หนวยงานกําหนด 

การพนสีพนภายในหองพนอบสีความรอนไมนอยกวา 60 องศาเซลเซียส เปนหองพนสีระบบแหง
ปราศจากความชื้น (ไมใชมานน้ํา) เพื่อความคงทนของสี เปนหองพนสีขนาดใหญสําหรับรถยนตโดยสาร 
สามารถพนไดทั้งคันในคราวเดียวกัน  (แนบรายละเอียดหองพนสีประกอบการพิจารณา)  

4.2 สีที่ใชเปนระบบกึ่งแหงชา (2K)  
4.3 จัดทําตัวอักษรประจําหนวยงาน พรอมปายตราสัญลักษณ จํานวน 2 ชุด ดานซายและดานขวา  
4.4 การปองกันสนิม วัสดุกันสนิมที่ใชฉีดพนมีความยืดหยุนสูงในขณะรถมกีารเคลื่อนไหว วัสดุกันสนิมที่ใช 
 ตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได และไดรับมาตรฐาน ISO   
 การรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 5 ป   

5. ระบบชวงลาง 
5.1. เปลี่ยนระบบกันสะเทือนหนาแบบถุงลม ไมนอยกวา 2 ลูก และโชคอัพแบบ 2 จังหวะ พรอมเหล็ก 

กันโคลง  
5.2. เปลี่ยนระบบกันสะเทือนหลังแบบถุงลมไมนอยกวา 4 ลูก แบบติดตั้งบนคานเหล็กนอกแนวคัสซี และโชค

อัพแบบ 2 จังหวะ พรอมเหล็กกันโคลง 
5.3. เปลี่ยนระบบเฟองทายและเกียร ใหเปนระบบ 7 เกียรเดินหนา ใหเหมาะสมกับเครื่องยนต 
5.4. ตรวจเช็คซอมชวงลาง ระบบลม ระบบกันสะเทือน 
5.5. แกไขการทรงตัวเวลารถวิ่งไมใหรถโคลง  
5.6. ทําการ พนสีกันสนิม และทําสีใหมคัสซี่ และ กระทะลอ 

6. คุณสมบัติผูเขารวมเสนอราคา 
6.1. ผูเสนอราคาตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 โดยแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) 

ประกอบการพิจารณา  
6.2. ประกอบติดตั้งโครงตัวรถเรียบรอย กอนพนสีรองพื้น 
6.3. ตัวรถตองทําการประกอบและพนสีรองพ้ืนกอนติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณและพนสีจริง 
6.4. กอนสงมอบผูเสนอราคาตองจัดใหมีการทดสอบการรั่วซึมของน้ําของตัวรถภายในหองทดสอบการรั่วซึม

มาตรฐาน ภายในโรงงาน (แนบภาพถายหองทดสอบประกอบการพิจารณา) 
6.5. การตรวจสอบความถูกตองและความกาวหนานั้น  หากคณะกรรมการตรวจรับพบวา ผูเสนอราคา 

ดําเนินการประกอบตัวรถ  และ/หรือ  ติดตั้งอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดที่มีคุณภาพ  คุณลักษณะ หรือ
รายละเอียดไมตรงตามที่ทางราชการกําหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจงใหดําเนินการแกไข ผูเสนอราคา
จะตองแกไขพรอมกับแจงและนําคณะกรรมการรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไดดําเนินการแกไข
เรียบรอย 

6.6. กอนสงมอบรถยนตใหกับทางราชการ  รถยนตตองอยูในสภาพเรียบรอย ถูกตองตามแบบที ่
ทางราชการกําหนด 

7. กําหนดสงมอบงาน 150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่มหาวิทยาลัยสงมอบรถ 

8. ผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ 



-5- 

 

9. เงื่อนไข 

9.1. ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปตรวจที่โรงงาน หรือบริษัท ไมนอยกวา 3 ครั้ง โดยบริษัทตองแจง 

ใหทางมหาวิทยาลัยทราบกอนลวงหนา ไมนอยกวา 3 วัน 

ครั้งที่ 1  ขั้นตอนรื้อตัวถังเกา ซอมปรับปรุงชวงลาง 

ครั้งที่ 2  ขั้นตอนขึ้นโครงสรางตัวถังและหุมตัวถังภายนอก 

ครั้งที่ 3  ขั้นตอนทําสีและประกอบภายใน 

ครั้งที่ 4  รถเสร็จรอสงมอบ 

  

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


