รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ให้มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
คุณลักษณะรถ
๑. เป็ น รถบรรทุกดีเ ซล ที่ ผ ลิ ต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตั น ขั บเคลื่ อน ๒ ล้ อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๓. เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบ
ของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จ่าหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ
๔. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว
๔.๑ แถวหน้าส่าหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย – ขวา มีเก้าอี้ – ๒ ที่นั่งท่าด้วย
วัสดุอย่างดีเบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้ห ลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติก ไฟเบอร์หรือ
พรหมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐานปูทับพื้นรถ
๔.๒ แถวหลังส่าหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย ขวา เป็นที่นั่ง 1 แถว ท่าด้วยวัสดุอย่างดี
และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐานปูทับพื้นรถ
๕. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กส่าเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด – ปิด ด้านท้าย
กระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ
คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาดและน้่าหนัก
๑. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
๒. ความยาวไม่น้อยกว่า 4,6๐๐ มิลลิเมตร
๓. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,75๐ มิลลิเมตร
๔. ความยาวของช่วงล้อไม่ต่ากว่า 2,700 มิลลิเมตร
๕. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๕.๙ เมตร
๖. น้่าหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ระบบเครืองยนต์
๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาวล์ เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๓. ระบบจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิงไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอนมอลเรล
๔. ก่าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า มีรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
๕. แรงปิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
๖. มีความจุถังน้่ามันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
ระบบขับเคลือน
เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

-2ระบบบังคับเลี้ยว
เป็นพวงมาลัยแบบแร๊คแอนด์พีเนียม พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงและพวงมาลัย
ระบบเบรก
ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน
ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโครง ด้านหลังแบบแหนบซ้อน
หรือลิฟสปริง พร้อมโช๊คอัพ
ระบบไฟฟ้า
แบตเตอร์รี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดกระทะล้อและยาง
กระทะล้อเป็นอัลลอยด์มีขนาดกระทะล้อและยาง ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว และมีอุปกรณ์ล็อค
ป้องกันโจรกรรม
การป้องกันสนิม
พ่นน้่ายากันสนิมตามาตรฐาน และมีใบรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
การป้องกันความร้อน
ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ และกระจกด้านหลัง
ภายในห้องผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
สีรถ
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
อุปกรณ์มาตรฐาน
๑. กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้นลง กระบะได้สะดวก
๓. กระจักหน้าโครเมียม
๔. กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย – ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต
๕. ไฟหน้ามัตติร์เฟล๊กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๖. ที่ปัดน้่าฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)
๑. กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น – ลง ได้ด้วยไฟฟ้า
เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น – ลงกระจกทั้งหมด
๒. ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
๓. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
๔. มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
๕. ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
๖. เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
๗. ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ /MP3 / CD หรือดีกว่า พร้อมล่าโพง และเสาอากาศและช่อง
ต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
๘. กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล๊อคประตู

-3อุปกรณ์ความปลอดภัย
๑. เข็มขัดนิรภัยแบบ 5 ทีน่ ั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. มีไฟเบอร์ดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
3. ระบบถุงลมนิรภัย ๒ ที่ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
4. ระบบเบรก ABS และ EBD
5. สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
6. เครื่องมือประจ่ารถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจ่ารถ (ภาษาไทย)
7. อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟ
ฉายแบบ LED จึงรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐาน
8. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกพวงมาลัยและยางอะไหล่ โดยเป็นระบบล็อค
ที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกัน เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด ซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี
การรับประกัน
รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐
กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท
เงือนไขอืนๆ
๑. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสาร
แนบประกอบการพิจารณา
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ่าหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทน
จ่าหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารประกอบ)
๓. รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการด่าเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษี
สรรพสามิต อีกทั้ง การด่าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
๔. ส่งมอบรถยนต์ตามาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังใน
วันที่ส่งมอบรถยนต์
5. ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลต่าบลหนองบัว ตามที่เทศบาลต่าบลหนองบัว
ก่าหนดไว้ด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้าน

