
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การซอมบํารุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ท่ีน่ัง   

จํานวน ๑ คัน 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะดําเนินการซอมบํารุงรถบัสโดยสารพัดลม  ขนาดไมนอยกวา 

๔๕ ที่น่ัง จํานวน ๑ คัน โดยจะทําการซอมบํารุงและปรับปรุงใหมทั้งคัน จากเดิมปรับเปลี่ยนเปนรถโดยสาร

ปรับอากาศ  รายละเอียดของการซอมบํารุงและปรับปรุงประกอบดวย การซอมและปรับปรุงระบบ

เครื่องยนต ระบบชวงลาง  ปรับปรุงตัวถังพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก  

โดยใชงบประมาณในการซอมบํารุงและปรับปรุงทั้งสิ้น  จํานวน ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท  (สามลานหน่ึงแสน  

สองหมื่นบาทถวน) กําหนดระยะเวลาในการสงมอบรถ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

 

ขอกําหนดท่ัวไป 
 

 ๑. รายละเอียดการปรับปรุงเครื่องยนตและระบบชวงลาง 

  ๑.๑ ระบบเครื่องยนต 

   - ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเปนขนาด ๘ สูบ  ๓๒๐ HP  พรอมถอดเช็คเครื่องยนต 
 

  ๑.๒ ระบบหลอลื่นและของเหลว 

   - เปลี่ยนระบบทอยาง  ทอของเหลว  และลูกยางใหมทั้งหมด 
 

  ๑.๓ ระบบไฟฟาภายในรถ 

   - เปลี่ยนระบบสายไฟตาง ๆ ภายในหองเครื่องและภายในตัวถังทั้งหมด 
 

  ๑.๔ ระบบถายทอดกําลัง 

   - ปรับเปลี่ยนระบบเกียร เปน ๖ เกียรเดินหนา และ ๑ เกียรถอยหลัง พรอมรีถาดเดอร 
 

  ๑.๕ ระบบรองรับ 

   - เปลี่ยนคานหนา  และเสื้อเพลาหลังครบชุด 
 

  ๑.๖ ระบบกันสะเทือน 

   - ปรับเปลี่ยนระบบรองรับชวงลางดานหนา – หลัง เปนถุงลม  สามารถปรับข้ึนลงได  

ถุงลมหนาควบคุมดวยระบบไฟฟา  สามารถปรับได ๓ ระดับ  ถุงลมหลังควบคุมดวยระบบไฟฟา  สามารถ

ปรับข้ึน-ลง ได 

/๑.๗  ระบบเบรก... 
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  ๑.๗ ระบบเบรก 

   - เปลี่ยนชุดระบบเบรกใหมเปนระบบแหงใชแรงดันลม  เปลี่ยนผาเบรกหนา-หลัง  

และเปลี่ยนลูกปนลอหนา-หลัง ใหมทั้งหมด 
 

  ๑.๘ ระบบยาง 

   - เปลี่ยนกระทะลอเหล็กเดิมใหม เปนขนาด ๘.๒๕ – ๒๒.๕   พรอมยางใหม               

ขนาด ๒๙๕/๘๐ R  จํานวน ๗ ชุด 
 

  ๑.๙ ระบบแซสซี 

   - ปรับปรุงและซอมแซสซี. ในสวนที่ชํารุดใหสมบูรณและสอดคลองกับตัวถังใหม 
 

  ๑.๑๐ ระบบพวงมาลัย 

   - เปลี่ยนพวงมาลัยพรอมแผงหนาปดใหม  ประกอบไปดวย  แผงหนาปดวัดความเร็ว

และวัดรอบ วัดแรงดันลมพรอมไฟโชว วัดแรงดันแบตเตอรี่พรอมไฟโชว วัดแรงดันนํ้ามันเครื่องพรอมไฟโชว  

วัดอุณหภูมิเครื่องยนต  และวัดระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 

  ๑.๑๑ ระบบไฟฟาและแบตเตอรี่ 

   - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม  ขนาด ๒๐๐ แอมป  จํานวน ๖  ลูก 

 

 ๒. รายละเอียดการปรับปรุงตัวถังและระบบอํานวยความสะดวก 

  ๒.๑ รายละเอียดโครงสรางตัวถัง 

   - ประกอบตัวถังใหมทําเปนรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดความยาวและความสูงตาม

มาตรฐานกรมการขนสงทางบก  ซึ่งโครงสรางทําดวยเหล็กรูปพรรณ  ขนาดไมนอยกวา ๕๐x๕๐x๒.๐ มม.   

ยึดโครงดวยเหล็กรูปพรรณ  ขนาดไมนอยกวา ๒๕x๕๐x๒.๐ มม.  และตัวถังหุมดวยเหล็กชุบซิงค เบอร ๑๘ 
 

  ๒.๒ กระจกรอบคันรถ 

   - กระจกทั้งหมดเปนชนิดกระจกนิรภัย  ขนาดและความหนาตามมาตรฐานกรมการ

ขนสงทางบก 

   - กระจกกันลมหนารถแบบนิรภัย  หนาไมนอยกวา ๑๐ มม.  เคลือบสารกันแสงแดด

ทั้งแผน  แผนกระจกเปนแบบ LAMINATE ที่ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม 

   - กระจกกันลมทายแบบนิรภัย  หนาไมนอยกวา ๖ มม.  แผนกระจกเปนแบบ 

LAMINATE ที่ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม  เคลือบสารกันแสงแดด และติดฟลมกรองแสง    

ตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก   

/- กระจกหนาตาง... 
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   - กระจกหนาตาง ประตู และอื่น ๆ ทั้งหมด เปนกระจกนิรภัย หนาไมนอยกวา ๖ มม.  

แผนกระจกเปนแบบ LAMINATE ที่ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม  เคลือบสารกันแสงแดด   

และติดฟลมกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก  
 

  ๒.๓ พื้นรถ 

   - เปลี่ยนพื้นรถใหมเปนไมชนิดกันนํ้า  ขนาดหนาไมนอยกวา ๒๐ มม.  ปูทับดวย

ผายางพีวีซี  ชนิดหนาสีเทา  ปดดวยค้ิวไฟเบอร หรืออลูมิเนียม  
 

  ๒.๔ การปองกันความรอน ฝุน นํ้า เขาภายในตัวรถ 

   - กรุกันความรอนตัวถังดวยโฟม หนาไมนอยกวา ๒ น้ิว  ปดทับดวยฉนวนกัน           

ความรอนใยแกว 
 

  ๒.๕ การติดต้ังผนังหองโดยสารดานใน 

   - เปลี่ยนซับในผนังดานขาง หุมดวย Laminate  ซับดวยไมอัดหนาไมนอยกวา ๖ มม. 
 

  ๒.๖ การติดต้ังทอสงลมระบบเครื่องปรับอากาศ 

   - ติดต้ังทอสงลมเครื่องปรับอากาศพรอมหัวจายลม  ติดต้ังระบบแสงสวางภายในใชไฟ

ฟลูออเรสเซนต  พรอมรางไฟดาวนไลท ขนาดและจํานวนตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
 

  ๒.๗ งานช้ันเก็บของและเกาอี้น่ังผูโดยสาร 

   - ติดต้ังช้ันวางของหุมดวยผาหนังเทียมดานบนเหนือเกาอี้น่ังผูโดยสาร ขนาดและ

จํานวนเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก   

   - เปลี่ยนเกาอี้ใหมทั้งหมดเปนแบบ ๒-๒ ปรับเอนนอนได  ขนาดที่น่ังไมนอยกวา    

๔๕ ที่น่ัง โครงสรางเกาอี้เปนโลหะ เบาะที่น่ังและพนักพิงเปนฟองนํ้าอัดข้ึนรูป หุมดวยผาหนังเทียมอยางดี  

มีมือจับหลังพนักพิง มีที่วางแกวและตะแกรงวางเอกสาร และมเีข็มขัดนิรภัยทุกเบาะที่น่ัง 
 

  ๒.๘ สีตัวถังรถบัสโดยสารปรับอากาศ 

   - โปวทําสีและเคาะพนรถใหมทั้งคัน ดวยสีซิกเกนสชนิดแหงชา ระบบ ทู เค 

ดําเนินการตามกรรมวิธีผูผลิต  เบอรสีและลวดลาย ตามที่มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 
 

  ๒.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ 

   - ติดต้ังระบบทําความเย็นเปนแบบดักสอิน  ขนาดทําความเย็นไดไมนอยกวา 

๒๐๐,๐๐๐ บีทียู  เครื่องไมเคยผานการใชงานมากอน  มีใบรับประกันจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ติดต้ัง

ชุดคอยสรอนไวทายรถ และใชเครื่องใหญสําหรับการฉุดคอมเพรสเซอรแอร รุน BLUE STAR  ประกอบ         

และติดต้ังเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต 
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/- ระบบทอจายลมเย็น... 

   - ระบบทอจายลมเย็นที่เพดานเหนือที่น่ังทั้ง ๒ ดาน ซาย-ขวา และหองคนขับ          

ทอจายลมทําดวยเหล็กซิงค กรุดวยฟองนํ้า และหุมทับดวยผาหนังเทียมอยางดี มีชองจายแอร  สามารถ

ปรับทิศทางลมไดทุกที่น่ัง  สีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ๒.๑๐ อุปกรณอํานวยความสะดวก ประกอบรถ 

   - ติดต้ังระบบเครื่องเสียง  ซึ่งประกอบดวย 

    *  เครื่องเลน DVD  มีชองเสียบ USB   จํานวน ๑ ชุด 

    *  ลําโพงชนิด ๓ ทิศทาง  ขนาด ๖x๙ น้ิว   จํานวน ๑๔ ชุด 

    *  เครื่องขยายเพาเวอรแอมป ขนาดไมนอยกวา ๘๐๐ วัตต  จํานวน ๒ ชุด 

    *  ปรีแอมปสําหรับใชไมโครโฟน  จํานวน ๑ ชุด 

    *  ทีวี จอ LED  ขนาดไมนอยกวา ๒๗ น้ิว   จํานวน ๑ เครื่อง 

    *  ติดต้ังผามานกันแดดรอบทั้งคัน  สีผามานกันแดดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ๒.๑๑ อะไหลและอุปกรณทุกชนิดที่จะทําการเปลี่ยน  จะตองไดรับการตรวจเพื่อใหเห็นชอบ

และอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนทุกครั้งที่จะนําไปประกอบ

และติดต้ัง 

 

 ๓. กําหนดการสงมอบ 

  กําหนดการสงมอบรถบัสโดยสาร  ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ที่น่ัง  ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

 

 

…………………………มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ………………………… 

 

 

 


