เอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถยนตบรรทุก มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู เปดไปในทิศทางเดียวกัน ทายบรรทุก มีกระบะ
บรรทุกสําเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอม
หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
1.2 มีหองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
1.3 มีขนาดน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
1.4 ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
1.5 สีรถยนตสีบรอนซเงินหรือเทียบเทา
2. ระบบเครื่องยนต
2.1 เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว เทอรโบอินเตอรคูลเลอร หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น
แบบคอมมอนเรล แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ํา ปริมาตรความจุกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร ระบบ
จายน้ํามันหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรียลขนาดและกําลังสูงสุดไมนอยกวา 120 แรงมา
การสงกําลังระบบเกียรธรรมดาไมนอยกวา 5 จังหวะ ถอยหลัง 1 จังหวะ
2.2 ไดรับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไมต่ํากวายูโร (Euro 3) หรือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 2155-2546) หรือดีกวา
2.3 ตัวรถและเครื่องยนต และอุปกรณทุกอยางจะตองเปนของใหมลาสุดที่จําหนาย ไมเคยผานการใช
งานมากอน มีสภาพเรียบรอยสามารถใชงานไดทันที โดยเปนรถที่ประกอบสําเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน
ของตราสินคานั้นโดยตรง
3 ระบบสงกําลัง
3.1 ครัทซ เปนแบบแหงแผนเดียว ทํางานดวยระบบไฮดรอลิค
3.2 เกียรเปนแบบธรรมดา/เกียรอัตโนมัติ
3.3 มีเกียรเดินหนาไมต่ํากวา 5 เกียร
3.4 เกียรถอยหลัง 1 เกียร
4 ระบบเบรค
4.1 ระบบเบรกเปนระบบไฮดรอลิค มีเครื่องชวยผอนแรง
4.2 ลอหนาเปนระบบดิสกเบรก มีชองระบายความรอน
4.3 ลอหลังเปนระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผาเบรกอัตโนมัติ พรอมวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรค
4.4 มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

-25 ระบบบังคับเลี้ยว
5.1 เปนระบบพวงมาลัย พรอมเครื่องชวยผอนแรง ตําแหนงพวงมาลัยอยูทางขวาของรถ
5.2 ประกอบและติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
6 ระบบกันสะเทือน
6.1 ลอหนา เปนแบบอิสระปกนกคู พรอมเหล็กกันโครง
6.2 ลอหลัง เปนแบบแหนบซอนแผน พรอมโชคอัพ พรอมเหล็กกันโครง
7 ระบบไฟฟา
7.1 แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผูผลิต
7.2 อัลเตอรเนเตอร เปนชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน
หรือไมต่ํากวา 450 วัตต
7.3 กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคไดดวยระบบไฟฟา
7.4 กระจกมองหลัง ขางซาย-ขวา สามารถปรับดวยระบบไฟฟา และพับเก็บดวยระบบไฟฟา
7.5 ที่ปดน้ําฝน 2 อัน ซาย-ขวา ชนิดการทํางานไมนอยกวา 3 จังหวะ พรอมทั้งที่ฉีดน้ําลางกระจก
7.6 มีมาตรวัดตาง ๆ ไดแก มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต มาตรวัดความรอน
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนตผิดปกติตามมาตรฐานผูผลิต
7.7 ระบบไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกตองตามกฎหมายของกรมการขนสงทางบก
7.8 มีเครื่องเลนวิทยุ, ซีด,ี สามารถเลนระบบ AM/FM,CD, MP3,USB/AUX ได และการเชื่อมตอ
Bluetooth เครื่องเลนตองเปนระบบดิจิตอล พรอมลําโพงไมนอยกวา 4 ลําโพง และตองเปนไปตาม
มาตรฐานของผูผลิต
7.9 มีนาฬิการะบบดิจิตอล
8 ระบบเครื่องปรับอากาศ
8.1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกตองตามมาตรฐานผูผลิต สามารถทําความเย็นไดเพียงพอแกการใชงาน
8.2 การติดตั้งชุดคอยลเย็นเปนแบบฝง และมีหัวจายลมไมนอยกวา 3 จุด ปรับทิศทางลมได
8.3 มีสวิทชควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ
8.4 ติดตั้งพัดลมไฟฟาระบายความรอนดานหนารถ จํานวน 1 ชุด
8.5 อุปกรณเครื่องปรับอากาศเปนของใหมทั้งหมด
9 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง
9.1 ปริมาตรของถังน้ํามันเชื้อเพลิง ไมนอยกวา 60 ลิตร
9.2 ฝาถังเปนแบบที่สามารถปดล็อคได
10 ลอและยาง
10.1 ขนาดลอและยาง ตามมาตรฐานของผูผลิต พรอมลอและยางอะไหล

11 อุปกรณมาตรฐานอื่นๆ อยางนอยตองมีตามรายการตอไปนี้
11.1 ชุดเครื่องมือประจํารถที่จําเปนครบถวนตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต พรอมซองหรือถุง ๑ ชุด
11.2 แมแรงยกรถพรอมดาม ๑ ชุด

-311.3 ประแจถอดลอตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต ๑ อัน
11.4 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษารถยนต และบัตรบํารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทน
จําหนายกําหนด จํานวน ๑ ชุด
11.5 อุปกรณอื่นนอกจากที่กําหนดที่ติดมากับรถใหเปนไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบทายสัญญา
12 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
12.1 เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
12.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อค พรอมรีโมทคอนโทรล
12.3 มีระบบล็อคเกียร
12.4 มีระบบสัญญาณกันขโมย มีระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer
12.5 กันชนหนาและกันชนหลัง
12.6 ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง
12.7 กระจกบังลมหนาอัดซอนนิรภัย
12.8 มีระบบเบรก ABS
12.9 มีระบบถุงลมนิรภัยดานคนขับ และที่นงั่ ตอนหนา
12.10 พวงมาลัยเพาเวอร ปรับระดับได และยุบตัวไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12.11 ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค)
12.12 มีกลองบันทึกการขับรถ สามารถบันทึกได หนา-หลัง ทั้งกลางวัน – กลางคืน
13 อุปกรณที่ติดตั้ง
13.1 ติดกันสาดขอบประตู ทั้ง ๔ บาน
13.2 ผายางรองเทา 1 ชุด จํานวน 4 ผืน (ตอนหนา 2 ผืน และ ตอนหลัง 2 ผืน)
13.3 ติดฟลมกรองแสง ระดับความเขม 60 % ยกเวนกระจกบังลมหนา ใชความเขม 40 % เต็มบานกระจก
13.4 มีแผนไฟเบอรเขารูปปูกระบะทายทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
13.5 มีหนังสือคูมือการใชรถ และคูมือการบํารุงรักษา เปนภาษาไทย
13.6 ติดตั้งซุมบังโคลนลอ พรองบังโคลน ทั้ง 4 ลอ
15 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
15.1 เปนหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก สําหรับรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ
เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ความสูงเสมอระดับตัวรถ ดานบนของหลังคามีราวสําหรับผูก
สิ่งของ ฝาทาย เปด-ปด ได ติดตั้งระบบ CETRALL LOCK โดยสั่งลอคดวยรีโมทของรถ
15.2 มีชองลมพรอมกระจกดานขางเปนกระจกนิรภัย กระจกบานเลื่อนขาง ดานขางแบบปดทึบ หรือ
ดานขางเปดแบบปกนก และมีที่ล็อคภายใน และกระจกบานจอหนา ปองกันการรั่วซึม
15.3 ฝาทายเปดแบบโชคอัพ มียางปูพื้น พรอมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
15.4 ภายในหลังคาโดยรอบบุดวยวัสดุอยางดี และมีไฟแสงสวางพรอมสวิทช เปด-ปด ติดตั้งใตหลังคา
ภายในดานบน อยางนอย 1 ชุด
15.5 หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
๑๕.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ ชุด

-416. การพนสี เครื่องหมาย และการพนปองกันสนิม
16.1 รถจะตองพนสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบรอยแลวทั้งคัน และตองมีหนังสือ
รับรองการรับประกัน และกําหนดการเขาตรวจเช็คเพื่อแกไขขอบกพรอง ไมต่ํากวา 3 ป จากศูนย
พนกันสนิม
16.2 การพนสีของตัวรถ (ไมรวมหลังคาดานทาย) ตองพนสําเร็จรูปมาจากโรงงานผูผลิต โดยสีของตัวรถ
และเครื่องหมาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ เครื่องหมายตราสัญลักษณ และชื่อหนวยงาน
จะกําหนดใหภายหลัง
17 เงื่อนไขอื่น ๆ
17.1 รับประกันคุณภาพและความชํารุดบกพรอง เนื่องจากการใชงานตามปกติเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ 100,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคูมือการรับประกันคุณภาพ
17.2 ในระหวางการรับประกัน ผูขายตองเปนผูมานํารถยนตที่เสนอขายไปเขารับบริการบํารุงรักษาตาม
มาตรฐานของคูมือที่ผูผลิตกําหนด โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองนําหลักฐานการ
ใหบริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือค้ําประกันสัญญาคืนดวย
17.3 ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ํามันอื่นเต็ม
ตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันที
17.4 ผูขายตองมีอะไหลของรถยนตที่เสนอราคาในสตอกไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป
17.5 ผูขายตองแจงรายชื่อศูนยบริการมาตรฐาน ของรถที่เสนอราคาครบทุกจังหวัด โดยแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
17.6 ผูขายตองแจงรายละเอียดใหชัดเจน เปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุน แหลงผลิตของรถ พรอมแนบ
แคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพรอมใบเสนอราคา
17.7 ผูขายตองสงมอบรถตามสีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
17.8 จัดทํากรมธรรมคุมครองผูประภัยจากรถยนต ชั้น ๑ เปนระยะเวลา ๑ ป และประกันภายรถยนต
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต เปนระยะเลา ๑ ป ซึ่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูเอาประกันภัย
17.9 กําหนดสงมอบไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดใหสงมอบ ใหถูกตองและครบถวน พรอมดําเนินการ
จดทะเบียนใหเรียบรอยในนามกรมตรวจบัญชีสหกรณ พรอมเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ในการ
จดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนตตามสัญญาตอกรมการขนสงทางบก ตามที่กฎหมาย
กําหนดทุกประการพรอมปายทะเบียนรถยนตที่ซื้อตาม สัญญาใหแกกรมตรวจบัญชีสหกรณ
17.10 ผูซื้อสงวนสิทธิที่จะชําระเงินคารถใหกับผูขายเมื่อคณะกรรมการไดตรวจรับไวถูกตอง
ครบถวนแลวหากผูขายไมจดทะเบียนและสงมอบเอกสารการจดทะเบียนรถใหเรียบรอย
กรมตรวจบัญชีสหกรณขอสงวนสิทธิที่จะยังไมจายเงินให

