เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู แบบยกสูง จานวน 1 คัน
ลักษณะทั่วไป
1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสาเร็จรูป แบบยกสูง ตามมาตรฐานโรงาน
1.2 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
1.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
1.4 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
1.5 สีรถเป็น สี Metallic
1.6 ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่มีจาหน่ายในประเทศไทย
ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสาเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน
ของตราสินค้านั้นโดยตรง
1.7 ราคาที่ เ สนอเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี ส รรพสามิ ต ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม รวมทั้ ง ภาษี อ ากรอื่ น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
ลักษณะทางเทคนิค
1.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
1.2 ระบบส่ง
- เกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดา
1.3 ระบบบังคับเลี้ยว
- เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตาแหน่ง พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
- คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่า และเข้าออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
1.4 ระบบเบรก
- ระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS และกระจายแรงเบรก EBD
- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก
- ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรก
- ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก และปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับ
แรงดันน้ามันเบรก
- มีระบบเบรกมือแบบกลไก
1.5 ระบบไฟฟ้า
- แบตเตอร์รี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 12v ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล๊อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบฟ้า
- มีปัดน้าฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา
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- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตร
วัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
-ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ,ซีดี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล
1.6 ระบบเครื่องปรับอากาศ
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
1.7 ถังน้ามันเชื้อเพลิง
- ปริมาตรของถังน้ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
- ฝาถังเป็นแบบที่สามารถเปิดล็อคได้
1.8 ล้อและยาง
- ล้อรถยนต์ เป็นล้อแม็กอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า 17 พร้อมยาง ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จานวน 1 ชุด
- มียางกันโคลน หน้าและหลัง
1.9 อุปกรณ์และเครื่องมือประจารถยนต์ ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่ผลิตจาหน่าย
- ชุดเครื่องมือสาหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น
- แม่แรง
- อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ
1.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
- กันชนหลัง
- ถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.11 อุปกรณ์ทีติดตั้ง
- ผ้ายางรองเท้า 1 ชุด จานวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถป้องกันแสง
UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูป ปูกระบะท้ายทั้งหมด และต้องเป็นไฟเบอร์อย่างดี
- มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบารุงรักษา เป็นภาษาไทย
เงื่อนไขอื่นๆ
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้จัด
จาหน่าย ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา
1.2 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร
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1.3 มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบารุงรถยนต์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
1.4 ติดตราสัญญาลักษณ์ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษร๙อเต็มขององคา
รบริ ห ารส่ วนตาบลหาดขาม ขนาดสู งไม่น้ อยกว่า 5 เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสู งไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในส่วนราชการเท่านั้น ” ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูรถยนต์
ส่วนกลางทั้งสองข้าง
การส่งมอบ
1.1 ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน 30 วัน นับแต่ได้ทาสัญญาซื้อขาย
1.2 ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมเติมน้ามันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุ
1.3 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบดาเนินการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดาเนินการจดทะเบียนให้
เป็นชื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม”
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม “จะชาระเงินให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์และได้จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับองค์การบริหารส่วตาบลหาดขาม
1.5 กาหนดสถานที่ส่ งมอบ ณ ที่ทาการองค์การบริห ารส่ วตาบลหาดขาม ภายในวันและเวลาที่
กาหนด
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