รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จานวน 1 คัน
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคานหาม
.........................................................................................
ลักษณะทั่วไป
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ)
จ่านวน 1 คัน มีลักษณะดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
(1) เป็นกระบะส่าเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(5) เป็ น รถยนต์ รุ่ น ที่ ผ ลิ ต จ่ า หน่า ยในปั จ จุ บั น และไม่ เ คยผ่ านการใช้ ง านมาก่ อ น มี ส ภาพ
เรี ย บร้ อ ยสามารถใช้ ง านได้ ทั น ที และเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ่ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ทั่ ว ไป มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(6) พ่นน้่ายาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับรองรับประกัน
สนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เครื่องยนต์
(1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้่า
(2) มีปริมาตรกระบอกไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
(3) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155 – 2546 หรือสูงกว่า
2.2 ระบบเกียร์
(1) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ขับเคลื่อน 2 เพลา
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
(2) มีระบบเกียร์ขับเคลื่อนได้ 2 ล้อ
(3) มีระบบเบรคหน้าดิสเบรค และหลังดรัมเบรก
(4) ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ มีคอยสปริงและเหล็กกันโครง และแหนบซ้อนตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2.3 ระบบไฟฟ้า
(1) แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และ
ถูกต้องตามกฎจราจร
2.4 ระบบพวงมาลัย
(1) พวงมาลัยขับด้านขวาพร้อมระบบเพาเวอร์
2.5 ขนาดและน้่าหนัก
(1) ความกว้างตัวรถไม่ต่ากว่า 1,750 มิลลิเมตร
(2) ความยาวตัวรถไม่ต่ากว่า 5,100 มิลลิเมตร
(3) มีน้่าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
2.6 ระบบล้อและยาง
(1) กระทะล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 16 นิ้ว
(2) กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ พร้อมยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใบเหล็กไม่มียางใน
จ่านวน 4 วง พร้อมยางอะไหล่ 1 วง ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
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(3) ติดตั้งบังโคลนในซุ้มล้อและบังโคลนล้อทั้ง 4 ล้อ
3. อุปกรณ์ มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่นั่งคนขับ ,ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด แบบปรับ
ระดับได้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีระบบ
สัญญาณกันขโมย
(4) กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
(5) มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด
(6) กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ากว่า 60% กระจกบานหน้าติด
ฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ากว่า 40%
(7) ติดตั้งพื้นปูกระบะผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
(8) ติดตั้งที่ล็อคเบรก – คลัทช์ ,ที่ล็อคยางอะไหล่ และกันสาดที่ประตู 4 บาน
(9) มีเครื่องมือประจ่ารถครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
(10) มีหนังสือคู่มือรถยนต์และคู่มือการใช้และบ่ารุงรักษาฉบับภาษาไทย พร้อมบัตรบ่ารุงรักษา
ฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจ่าหน่ายก่าหนด อย่างน้อย 1 ชุด
(11) มียางปูรองพื้นด้านหน้าและด้านหลัง จ่านวน 4 ชุด
(12) มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตราฐานโรงงานของผู้ผลิตตามรถยนต์
รุ่นที่เสนอราคา
(13) ติดตั้งวิทยุ เครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD,MP 3 พร้อมช่องเสียบ USB} AUX และ
ล่าโพงอย่างน้อย 4 ตัว
(14) มีบันไดข้าง ซ้าย-ขวา
(15) กระจกมองหลัง จ่านวน 1 อัน และที่บังแดดกระจกหน้า จ่านวน 2 อัน
4. รายการอื่น ๆ
(1) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่
(2) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ่าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
(3) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อครายละเอียดของรุ่นรถที่เสนอราคา
(4) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพาสามิตแล้ว
(5) รับประกันความบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะ
ถึงก่อน หากมีการช่ารุดเสียหายในกรณีตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
และมีศูนย์รับประกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
5. เงื่อนไข
(1) ผู้ขายต้องส่งมอบรถภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
(2) ผู้ขายต้องรับผิดชอบด่าเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการด่าเนิน การจดทะเบียนรถ
ให้เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนต่าบลคานหามให้แล้วเสร็จและส่งมอบ
(3) ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่ก่าหนดให้ส่งมอบ
(4) ผู้ขายต้องพ่น (สกรีน) ตราองค์การบริหารส่วนต่าบลคานหาม ตัวอักษรตามแบบที่ก่าหนด
ตรงประตูทั้ง 2 ด้าน
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(5) ผู้ขายต้องมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น 1 และประกันภัยรถยนต์ ตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบรถ
(6) องค์การบริ ห ารส่ ว นต่าบลคานหาม จะจ่ายเงินเมื่อผู้ ขายได้ส่ งมอบรถยนต์ (รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป)
และได้ใบคู่มือจดทะเบียน ที่จดทะเบียนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนต่าบลคานหามแล้วเท่านั้น

