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รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซ ี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  

เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ  
 

  1. คุณลักษณะท่ัวไป 

  1.1 เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
        สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กโิลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
  1.2 เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ 
    1.3 เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้า – ออก) 
  1.4 เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ หรือรถยนต์ตรวจการณ์ แบบแวน โครงสร้างหลังคาเป็นช้ินเดียว 
        ตลอดคัน มีประตูด้านข้างไม่น้อยกว่า 4 ประตู และมีประตูด้านหลัง 1 ประตู     
  1.5 เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ 
         แต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของ 
        รถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ  
  1.6 ส่วนภายในรถยนต์ มีเบาะน่ังพร้อมพนักพิง แบบ 3 แถว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
    1.6.1 แถวที่ 1 สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย – ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่น่ัง  
           ทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่น่ัง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้ 
           หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น  
           ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์  
   1.6.2 แถวที่ 2 สำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย – ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่น่ัง ทำด้วยหนังอย่างดี 
           เบาะแยกที่น่ัง หรือแบ่งส่วน 60 : 40 มีพนักพิงสามารถปรับได้ และมีแผ่นยาง  
           หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์  
    1.6.3 แถวที่ 3 สำหรับผู้โดยสาร มีเก้าอี้ 2 ที่น่ัง สามารถพับเก็บได้ ทำด้วยหนังอย่างดี 
            เบาะแยกที่น่ัง หรือแบ่งส่วน 50 : 50 มีพนักพิงสามารถปรับได้ และมีแผ่นยาง 
            หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์  
 
 
 
                     /1.7 คุณสมบัติ... 
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  1.7 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
        อุตสาหกรรมกำหนด 
   1.8 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี 
        ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้   

 2. คุณลักษณะเฉพาะ 

   2.1 ขนาดและน้ำหนักรถ   

         2.1.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร 
         2.1.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 4,600 มิลลิเมตร 
        2.1.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร 
    2.1.4 ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 
         2.1.5 ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 2,700 มิลลิเมตร 
        2.1.6 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.00 เมตร 
         2.1.7 นำ้หนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1,750 กโิลกรัม 

   2.2 เครื่องยนต์   

    2.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
    2.2.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ 
            กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กโิลวัตต์  
    2.2.3 ระบบจ่ายนำ้มันเช้ือเพลิง ไดเร็คอินเจคช่ัน แบบคอมมอนเรล 
   2.2.4 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,500 รอบ/นาที 
    2.2.5 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที  
    2.2.6 มีความจุถังนำ้มันไม่น้อยกว่า 65 ลิตร 

   2.3 ระบบขับเคลื่อน   

    - เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   2.4 ระบบบังคับเลี้ยว  

    - เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง 

 

                          /2.5 ระบบเบรก... 
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   2.5 ระบบเบรก   

    2.5.1 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน  
    2.5.2 ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน 

  2.6 ระบบกันสะเทือน  

    2.6.1 ด้านหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
    2.6.2 ด้านหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   2.7 ระบบไฟฟ้า   

    - แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   2.8 ขนาดล้อและยาง  

    2.8.1 ล้อและยาง ใช้งาน 4 ล้อ เป็นล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
            และยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
    2.8.2 ล้อและยาง อะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคป้องกันโจรกรรม 

   2.9 การป้องกันสนิม   

    - พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด  

   2.10 การป้องกันความร้อน  

    - ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่  
       และกระจกด้านหลัง ภายในรถยนต์ โดยรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
       (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) 

  2.11 สีรถ    

    - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   2.12 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์) 

    2.12.1 กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
   2.12.2 กันชนหลัง ตามมาตรของรุ่นรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
   2.12.3 กระจังหน้า โครเมียม 

                           /2.12.4 กระจกมองหน้า... 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           คยส.3/2564 

 

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ (ส.ค. 63)  สำหรับปีงบประมาณ 2564 - 2565 หนา้ 4 / 7 

   2.12.4 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย – ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า 
             ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
    2.12.5 ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิด - ปิด อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
   2.12.6 ที่ปัดนำ้ฝนกระจกบานหน้า และกระจกบานหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
   2.12.7 บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  

  2.13 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)  

    2.13.1 กระจกประตูด้านข้างผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวที่ 1 สามารถปรับขึ้น – ลงได้ 
                               ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น – ลง 
             กระจกทั้ง 4 บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน 
   2.13.2 กระจกประตูด้านข้างผู้โดยสารแถวที่ 2 สามารถปรับขึ้น – ลงได้ ด้วยไฟฟ้า 
   2.13.3 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร แถวที่ 1 (ด้านหน้า) 
    2.13.4 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน 
    2.13.5 มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล และจอแสดงข้อมูลการขับขี่  
             ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
   2.13.6 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 
   2.13.7 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร  
    2.13.8 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/DVD/CD พร้อมลำโพง และเสาอากาศ 
             และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อม 
             กับรถยนต์ ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต 
   2.13.9 กุญแจรถพร้อมรโีมท และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู  

  2.14 อุปกรณ์ความปลอดภัย  

    2.14.1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ พร้อมระบบดึงกลับ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
             (เบาะน่ังผู้ขับขี่ และเบาะน่ังผู้โดยสาร แถวที่ 1) 
   2.14.2 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ (เบาะน่ังผู้โดยสาร แถวที่ 2 และแถวที่ 3) 
   2.14.3 มไีฟเบรกดวงที่ 3 ภายนอกรถยนต์ 
   2.14.4 ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร แถวที่ 1  
   2.14.5 ระบบเบรก ABS และ EBD 

  2.14.6 สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ       
    /2.14.7 สัญญาณเสียงเตือน... 
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   2.14.7 สัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง 
   2.14.8 มีคิ้วกันสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์ 
    2.14.9 มีระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer 
   2.14.10 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และ 
               หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย) 
   2.14.11 อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข 
              พร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้า 
              ของรถยนต์ได้ดี 
   2.14.12 อุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถยนต์ 
   2.14.13 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล็อคเบรก แบบตัดสตาร์ท 
               และมไีฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 
      ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี  
      (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) 
   2.14.14 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD 
               สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB  
               มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ และเป็นผลิตภัณฑ์ 
               ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า  
               (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)  
   2.14.15 มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
     2.14.15.1 สายลากจูงรถยนต์ 
      2.14.15.2 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 
     2.14.15.3 โคมไฟสปอร์ตไลท์ 
              2.14.15.4 นำ้มันเอนกประสงค์  
 
 
 
 
 
 

              /3. เง่ือนไข... 
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รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ (ส.ค. 63)  สำหรับปีงบประมาณ 2564 - 2565 หนา้ 6 / 7 

 3. เง่ือนไขอื่นๆ   

  3.1 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
         หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กโิลเมตร 
  3.2 รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
         ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่มีระยะทางไม่เกิน 
         100 กโิลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

        ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์ 
         หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ 
         ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ 
       3.2.1 มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
        3.2.2 มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.2.3 มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.2.4 มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
  3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
         โดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)  
  3.4 รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ 
         และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว 
  3.5 ให้สกรีน พ่น ตรากรมปศุสัตว์ที่ประตูภายนอกห้องผู้ขับขี่ทั้ง 2 บาน (ซ้าย – ขวา)  
         และติดสติ๊กเกอร์สีขาว ข้อความ “กรมปศุสัตว์” ที่ด้านบนกระจกบานหน้าผู้ขับขี่ 
        และกระจกประตูด้านหลัง ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     /3.6 ส่งมอบรถยนต์... 




