รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ของกองคลัง จ่านวน 1 คัน
.........................................................................................
จั ด ซื้อ ครุ ภัณ ฑ์ย านพาหนะและขนส่ ง (รถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่ อ น 2 ล้ อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ่านวน 1 คัน มีลกั ษณะดังนี้
4.1 คุณลักษณะทั่วไป
(1) เป็นกระบะส่าเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(5) เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิ ตจ่าหน่ายในปัจจุบัน และไม่เคยผ่ านการใช้งานมาก่อน มีสภาพ
เรี ยบร้ อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่จ่าหน่ายให้ แก่ผู้ ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(6) พ่ น น้่ ายาป้ องกั น สนิ ม หรื อ มี ระบบป้ อ งกัน การเกิ ดสนิ ม ทั้ง คั น โดยมี ห นัง สื อ รับ รอง
รับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
4.2 คุณลักษณะเฉพาะ
4.2.1 เครื่องยนต์
(1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบาย
ความร้อนด้วยน้่า
(2) มีปริมาตรกระบอกไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์
(3) ระบบจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กโทรนิกส์หรือหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น
4.2.2 ระบบเกียร์
(1) เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ โดย
มีคลัทซ์ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) มีระบบเกียร์ขับเคลื่อนได้ 2 ล้อ
(3) มีระบบเบรคล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก แบบมีครีบระบายความร้อน และล้อหลัง
เป็นแบบ ดรัมเบรก
(4) ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอยล์สปริง
หรือทอร์ชั่นบาร์และเหล็กกันโครง ส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ
(5) ระบบเบรก ABS
4.2.3 ระบบไฟฟ้า
(1) แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
และถูกต้องตามกฎจราจร
4.2.4 ระบบพวงมาลัย

(1) พวงมาลัยขับด้านขวาพร้อมระบบเพาเวอร์
4.2.5 ขนาดและน้่าหนัก
(1) ความกว้างตัวรถไม่ต่ากว่า 1,750 มิลลิเมตร
(2) ความยาวตัวรถไม่ต่ากว่า 5,100 มิลลิเมตร
(3) มีน้่าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
4.2.6 ระบบล้อและยาง
(1) กระทะล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 16 นิ้ว
(2) กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ พร้อมยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางใน
จ่านวน 4 วง พร้อมยางอะไหล่ 1 วง ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ติดตั้งบังโคลนในซุ้มล้อและบังโคลนล้อทั้ง 4 ล้อ
4.3 อุปกรณ์ มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่นั่งคนขับ ,ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด แบบ
ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(3) ระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมี
ระบบสัญญาณกันขโมย
(4) กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีไฟเลี้ยวที่กระจกมอง
ข้าง
(5) มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด
(6) กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ากว่า 60% กระจกบานหน้าติด
ฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ากว่า 40%
(7) ติดตั้งพื้นปูกระบะส่าเร็จรูปที่ได้รับมาตราฐานตามโรงงานผู้ผลิต
(8) ติดตั้งที่ล็อคเบรก – คลัทช์ ,ที่ล็อคยางอะไหล่ และกันสาดที่ประตู 4 บาน
(9) มีเครื่องมือประจ่ารถครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
(10) มีห นั ง สื อคู่ มื อ รถยนต์ แ ละคู่ มื อ การใช้ แ ละบ่ า รุ ง รัก ษาฉบับ ภาษาไทย พร้ อ มบั ต ร
บ่ารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจ่าหน่ายก่าหนด อย่างน้อย 1 ชุด
(11) มียางปูรองพื้นด้านหน้าและด้านหลัง จ่านวน 1 ชุด ตามมาตราฐานโรงงานผู้ผลิต
(12) มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตราฐานโรงงานของผู้ผลิ ตตาม
รถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
(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
(16) กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต และกันชนหลังสามารถใช้ขั้น
ลงกระบะได้สะดวก

4.4 รายการอื่น ๆ
(1) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่
(2) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ่าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
(3) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อครายละเอียดของรุ่นรถที่เสนอราคา
(4) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพาสามิต
แล้ว
(5) รับประกันความบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000
กิโ ลเมตร สุ ด แต่ กรณีไ หนจะถึง ก่อ น หากมีก ารช่า รุด เสี ยหายในกรณีต ามปกติผู้ ขายจะต้ องรับ ผิ ด ชอบ
ซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและมีศูนย์รับประกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4.5 เงื่อนไข
(1) ผู้ขายต้องส่งมอบรถภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
(2) ผู้ ขายต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบด่า เนิน การตลอดจนค่ า ใช้ จ่ ายที่เ กิ ดขึ้ น ในการด่ าเนิน การจด
ทะเบียนรถให้เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนต่าบลคานหามให้แล้วเสร็จและส่งมอบ
(3) ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่ก่าหนดให้ส่งมอบ
(4) ผู้ ขายต้องพ่น (สกรี น) ตราองค์การบริห ารส่ วนต่าบลคานหาม ตัวอักษรตามแบบที่
ก่าหนด ตรงประตูทั้ง 2 ด้าน
(5) ผู้ขายต้องมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น 1 และประกันภัยรถยนต์
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบรถ
(6) องค์การบริหารส่วนต่าบลคานหาม จะจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป) และได้ใบคู่มือ
จดทะเบียน ที่จดทะเบียนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนต่าบลคานหามแล้วเท่านั้น

