
ผนวก 2 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี  
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 65 กิโลวัตต์  จ่านวน 1 คัน 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
.............................................. 

1.คุณลักษณะทั่วไป 
1.1 รถยนต์เก๋ง 2 ตอน 4 ประตู นั่งไม่เกิน 7 คน 

  1.2 เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน (ตามรูปแบบ CATALOG) 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบชุดผลิต และประกอบส าเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถ
และเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน 
   1.3 เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนๆ แล้ว 
   1.4 ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
   2.1 ระบบตัวถัง 
         2.1.1 ภายในห้องโดยสารมีกระจกมองหลัง 1 บาน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนัง เบาะคู่หน้าแบบ
แยกส่วน สามารถปรับระยะเดินหน้า-ถอยหลัง และปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะ พร้อมเข็มขัดนิรภัย ที่สามารถ
ดึงกลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานการผลิตทุกที่นั่ง 
         2.1.2 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อค 

 2.1.3 กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายก าหนด โดยกระจกประตูทั้ง ๔ 
บาน ส่วนที่เป็นกระจกหลังติดฟิล์มทึบแสงไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และกระจกบังลมหน้า
ติดฟิล์มแบบเต็มแผ่นความทึบแสงไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์และด้านบนของกระจกติด
ฟิล์มอย่างดีชนิดทึบแสงที่ด้านบนของกระจก ความกว้างขนาด ๗ – ๘ นิ้ว ครอบอีกหนึ่งชั้น 

         2.1.4 สีตัวรถเป็นสีเมทาลิค พ่นส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้อง
เสนอสีตามแคตตาล็อคมาตรฐานให้ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลือกตามความเหมาะสม 
         2.1.5 ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 
                            2.1.6 ติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีให้ความเย็นเพียงพอภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
  2.2 ระบบเครื่องยนต์ 
        2.2.1  เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.2  ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 65 
กิโลวัตต์ 

  2.2.3  อุปกรณ์ และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วเครื่องยนต์ และสัญญาณเตือน
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
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2.2.4  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ประกาศใช้ 

2.3 ระบบส่งก าลัง 
         เกียรอั์ตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

  2.4 ระบบช่วงล่าง 
        2.4.1 ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
        2.4.2 ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

  2.5 ระบบบังคับเลี้ยว 
- พวงมาลัยขับอยู่ด้านขวาของตัวรถ แบบปรับระดับได้ และมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power 

Steering) ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 

  2.6 ระบบล้อและยาง 
  - ล้ออัลลอยด์ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน 1 เส้น พร้อม

อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ 

  2.7 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
  - แบตเตอรี่ประจ ารถ ขนาด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 แอมแปร์/ชั่วโมง ตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

  2.8 ระบบความปลอดภัย 
2.8.1  มีระบบช่วยเบรคป้องกันล้อล็อค(ABS) เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

หรือดิสก์เบรก มีหม้อลมช่วยเบรก และเบรกมือ 
2.8.2  มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเสริมความปลอดภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง

หัวเข่าด้านคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
  2.8.3  ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เบาะหน้าและหลังอย่างน้อย จ านวน 4 ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต 
                            2.8.4 มีกุญแจรีโมทพร้อมอุปกรณ์สัญญาณป้องกันขโมย 
         2.8.5 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎจราจร พร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
          2.8.6 เครื่องปัดน้ าฝนชนิดไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ 
          2.8.7 มีกระจกมองหลัง 1 บาน และกระจกมองข้าง 2 บาน พร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและ
พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
          2.8.8 ไฟเบรกดวงที่สาม 

2.8.9 ไฟตัดหมอกคู่หน้า 
2.8.10 ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง 
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          2.8.11 ติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอยรถ 1 ชุด 
          2.8.12 กล้องบันทึกหน้ารถระบบ Full-HD รับประกันตัวกล้อง 1 ปี พร้อม memory 32 GB 

2.8.13 เซ็นเซอร์ถอยหลัง ๒ จุด 
2.9  การป้องกันสนิม 

- พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด 

3. อุปกรณ์มาตรฐานประจ่ารถยนต์ 
     3.1 เครื่องมือประจ ารถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
     3.2 ชุดเครื่องเสียงพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX/วิทยุ/FM/AM/CD หรือดีกว่า หน้าจอสัมผัส 
รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์พร้อมระบบ Bluetooth และเล่นเพลงพร้อมล าโพง ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง ติดตั้ง 
มาพร้อมกับรถยนตต์ามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     3.3 ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง 4 ล้อ 
     3.4 ตอนหน้า-หลัง ปูพรม พร้อมแผ่นยางรองพ้ืน 4 ผืน  

   3.5 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 
      

4. รายการอื่นๆ  
     4.1 สมุดรับบริการและรับประกัน 1 ชุด/คัน และคู่มือการใช้รถ 1 เล่ม/คัน 
     4.2 การรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขี้นแก่อุปกรณ์
มาตรฐานของรถยนต์ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคา ต้องเปลี่ยนหรือ
ซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน 
     4.3 จัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยกรมธรรม์
คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     4.4 รถต้องผ่านการตรวจเช็คน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบรก และพ่นสีกันสนิมใต้ท้องเรียบร้อยก่อน  
ส่งมอบ 

   4.5 ส่งมอบรถยนต์ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยรถยนต์ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง
น้ ามัน พร้อมส่งมอบป้ายแดง ซึ่งถูกต้องตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดในวันส่งมอบรถยนต์ 
                       4.6 ผู้ชนะการเสนอราคา  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและด าเนินการจดทะเบียน
รถยนต์ พร้อมส่งใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียนรถพร้อมกรอบทะเบียนหน้า-หลัง ให้กับด่านศุลกากรท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ 
     4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ที่เสนอราคาในจังหวัดสงขลา โดยสามารถ
เข้ารับการบ ารุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่ก าหนด 
     4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหรือผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณี
เป็นผู้แทนจ าหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา) 


