
รายละเอียดคณุลักษณะยานพาหนะ 

๑. รถยนต์ตู้โดยสาร        จํานวน ๑ คัน 

 มีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

 ๑. คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๘ ที่น่ัง และไม่เกิน 
๑๑ ที่น่ัง 

  ๑.๒ เบาะเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์สีดํา 

   - เบาะน่ังห้องโดยสารด้านหน้าคนขับ ปรับไฟฟ้า 

   - เบาะน่ังห้องโดยสารด้านหน้า ผู้โดยสาร ปรับได้ ๔ ทิศทาง 

   - เบาะน่ังห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ ๑,๒ ที่น่ัง ปรับได้ ๔ ทิศทาง (ปรับเอน
ไฟฟ้า) พร้อมที่รองขาและระบบบริหารหลังไฟฟ้า 

   - เบาะน่ังห้องโดยสารด้านหลัง แถวที ่๒ ม ี๒ ที่น่ัง ปรับได้ ๔ ทิศทาง พร้อมที่
วางแขนแบบพับได้ 

   - เบาะน่ังห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ ๓ มี ๔ ที่น่ัง พับแยก ๕๐:๕๐ ได้ 

  ๑.๓ มีประตูหน้าด้านซ้ายและขวา ตอนบนประตูเป็นกระจกปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า 
ประตูด้านข้างอยู่กลางตัวรถ ประตูสไลด์สองบาน (ซ้าย/ขวา) ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติทั้ง ๒ ด้าน ประตู
ด้านหลังแบบยกตอนบนเป็นกระจกปิดตาย 

  ๑.๔ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีจอแสดงข้อมลูการขับขี ่

  ๑.๕ ขนาดรถโดยประมาณ ยาว/กว้าง/สูง (มม.) ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐/๑,๙๒๐/๑,๙๒๕ 
มม. 

  ๑.๖ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าและมีไฟเบรกไม่น้อยกว่า ๓ ดวง 

  ๑.๗ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน 

  ๑.๘ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ัง 

  ๑.๙ โครงสร้างตัวถังนิรภัย โดยมีความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ มม. 

  ๑.๑๐ สีรถยนต์สีขาว 



 ๒. ระบบเครื่องยนต์ 

  ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว มีเทอร์โบและระบบอินเตอร์
คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

  ๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๘ ซซี ี

  ๒.๓ ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร 

  ๒.๕ ระบบจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงแบบหัวฉีดไดเรคอินเจคช่ัน แบบคอมมอนเรล 

  ๒.๖ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ นิวตันเมตร 

 ๓. ระบบส่งกําลัง 

  ๓.๑ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่า ๕ สปีด 

  ๓.๒ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ 

  ๓.๓ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าอิสระ 

  ๓ ๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าและหลังแบบดิสก์เบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันนํ้ามันเบรกและ
ระบบป้องกันล้อล็อค 

  ๓.๕ ล้อกระทะชนิดอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ น้ิว และยางเรเดียล ขนาดไม่ตํ่ากว่า 
๒๑๕/๗๐ R๑๐ พร้อมยางอะไหล่และทีล่็อคยางอะไหล่ 

 ๔. ระบบปรับอากาศ 

  ๔.๑ ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศส่งตรง
ยังห้องผู้โดยสาร 

  ๔.๒ ด้านหน้า ห้องคนขับมีคอยล์เย็นฝังในคอนโซล มีช่องลมเย็นไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

  ๔.๓ ด้านหลัง ห้องผู้โดยสารมีคอยล์เย็นติดต้ังมีช่องอากาศไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

 ๕. ระบบไฟฟา้ 

  ๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ A. 

  ๕.๒ กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติประตูด้านข้าง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้าน
คนขับ 

  ๕.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อคพรอ้มกุญแจรีโมท 

  ๕.๔ ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์อย่างน้อย ๒ ตําแหน่ง 



  ๕.๕ ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB อย่างน้อย ๒ ตําแหน่ง 

 ๖. ระบบความปลอดภัย 

  ๖.๑ ถุงลมเสริมความปลอดภัย (Airbags) (คู่หน้าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสาร
ด้านหน้า) 

  ๖.๒ ระบบเบรก ABS 

  ๖.๓ ระบบควบคุมการทรงตัว 

  ๖.๔ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) 

  ๖.๕ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (Back Camera) 

 ๗. ระบบเสียง 

  ๗.๑ ระบบเสียงต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เครื่องรับวิทยุ ภายใต้
มาตรฐานผู้ผลติ 

  ๗.๒ สามารถเล่น DVD/CD รองรับไฟล์ MP3 พร้อมจอขนาดไม่ตํ่ากว่า ๖ น้ิว พร้อมจอ
สัมผสั 

  ๗.๓ ลําโพงแบบ ๒ ทาง อย่างน้อย ๔ ตัว 

  ๗.๔ จอ LED เพดานด้านหลังไม่ตํ่ากว่า ๑๐ น้ิว 

 ๘. ระบบตกแต่ง 

  ๘.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ัง 

  ๘.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมรับประกันการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 
๕ ปี 

  ๘.๓ พ่นสารเคลือบกันสนิมจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  ๘.๔ มีที่สําหรบัแขวนเสื้อ จํานวน ๒ ชุด 

  ๘.๕ มีชุดพรมกระดุมปูพ้ืนรอบคัน 

 ๙. อุปกรณ์ประจํารถ 

  ๙.๑ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จํานวน ๑ ชุด 

  ๙.๒ ประแจถอดน็อตล้อ จํานวน ๑ ชุด 

  ๙.๓ หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ประจํารถ ฉบับภาษาไทย จํานวน ๑ ชุด 



  ๙.๔ บัตรเข้าบํารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนกําหนด จํานวน ๑ ชุด 

  ๙.๕ อุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน ๑ ชุด 

 ๑๐. การรับประกัน 

  ๑๐.๑ ดําเนินการจดทะเบียน พร้อมแผ่นป้ายและมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ
ประกันภัยรถยนต์ช้ัน ๑ คุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑๐.๒ รับประกันคุณภาพใช้งานตามระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน 

  ๑๐.๓ กรณีใช้งานตามปกติ หากมีการชํารุดเสียหาย ผู้ขายจะต้องรับผิดขอบซ่อมแซม
เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมลูค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ 

  ๑๐.๔ มีศูนย์บริการในจังหวัด และสามารถนํารถเข้ารับบริการบํารุงรักษา ที่ตัวแทน
จําหน่ายได้ทุกแห่งในประเทศไทย ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนด โดยไม่มีค่าบริการใช้จ่ายแต่
อย่างไร 

 หมายเหตุ 

  ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังตราสัญลักษณข์องมหาวิทยาลัย บริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน ช่ือ
มหาวิทยาลัยทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง 


