
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (ยกสูง)  

ลักษณะท่ัวไป 

 1.  เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู น ้ำหนักบรรทุกไม่ต่้ำกว่ำ 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 
ล้อ หลังคำเป็นแบบดับเบิ ลแค็บตอนท้ำยเป็นกระบะบรรทุกส้ำเร็จรูปมี Maxliner 
 2.  พวงมำลัย มีเพำเวอร์ช่วย เกียร์กระปุก มีมำตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดควำมเร็วรถยนต์ที่
หน้ำปัทม์ 
 3. ติดกระจกมองหลังสำมำรถปรับลดแสงสะท้อนได้ภำยใน 1 อัน กระจกมองข้ำงซ้ำย ขวำข้ำงละ 1 
อัน ที่บังแดดใน 2 อัน และฉีดน ้ำล้ำงกระจกแบบไฟฟ้ำ 
ระบบเครื่องยนต์ 

 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบบดับเบิ ลโอเวอร์เฮดแคมชำฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วำล์วแถวเรียง 
ระบำยควำมร้อนด้วยน ้ำ คอมมอลเรล ไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
 2. ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่้ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 110  กิโลวัตต์ 
ระบบส่งก่าลัง 

 1. คลัทซ์ แบบสปริงแห้งแผ่นเดียว ท้ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก  
 2. เกียร์ธรรมดำ แบบซิงโครเมซ เดินหน้ำ 6 เกียรจ์ังหวะถอยหลัง 1 จังหวะ ระบบขับเคลื่อน  2  ล้อ 
ระบบเบรก 

 1. ระบบป้องกันล้อล๊อค ABS และระบบกระจำยแรกเบรก EBD 
ระบบไฟฟ้า 

1. แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 70 แอมแปร์/ชั่วโมง 
2. อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
3. กระจกประตูทั ง 4 บำน สำมำรถเลื่อนขึ น-ลง และล๊อคได้ด้วยระบบไฟฟ้ำ 

          4. มีมำตรวัดต่ำงๆ ได้แก่ มำตรวัดระยะทำง มำตรวัดควำมเร็ว มำตรวัดรอบเครื่องยนต์ มำตรวัดควำม
ร้อน มำตรวัดระดับน ้ำมันเชื อเพลิง และสัญญำณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
ถังน้่ามันเชื้อเพลิง 

1. ปริมำตรของถังน ้ำมันเชื อเพลิง ไม่น้อยกว่ำ 79 ลิตร 
2. ฝำถังเป็นแบบที่สำมำรถปิดล๊อคได้ 

ล้อและยาง 

 1. ยำงเรเดียลขนำด ไม่น้อยกว่ำ 265/65R17 ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
 2. ล้ออลูมินั่มอัลลอยด์ 7.0Jx 17 จ้ำนวน 4 ล้อ 
 3. มีกระทะล้อและยำงอะไหล่ชนิดเดียวกัน จ้ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล๊อคยำงอะไหล่ 

                                                                                                     /อปุกรณ์ประจ้ำรถ....... 



อุปกรณ์ประจ่ารถ 
1. แม่แรงจ้ำนวน  1  ชุด ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
2. ประแจถอดล้อ จ้ำนวน  1  ชุด 
 

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
1. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
2. มีระบบเซ็นทรัลล๊อค พร้อมรีโมทคอนโทรล 
3. มีระบบล๊อคเกียร์ 
4. มีระบบสัญญำณกันขโมย 
5. มีไฟตัดหมอก 
6. มีกล้องมองหลัง 

มิติ 

 1. ควำมสูงใต้ท้องรถ ไม่ต่้ำกว่ำ 215 ม.ม. 
สีและตัวถัง 

          1. สีบรอนซ์เงิน (เป็นสีเมทัลลิค ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต) 

 2. ตัวถัง เป็นเก๋ง 2 ตอน มี 4 ประตู กระจกท่ีประตูเลื่อนขึ น ลงได้ ต่อเป็นดับเบิ ลแค็บ 
อุปกรณ์ประจ่ารถ 

 1. ติดตั งเครื่องปรับอำกำศในห้องโดยสำรสำมำรถท้ำควำมเย็นได้เพียงพอแก่กำรใช้งำน ตำมมำตรฐำน
โรงงำนผู้ผลิต มีอุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำย เมื่อน ้ำยำท้ำควำมเย็นมีไม่เพียงพอ 
 2. ติดฟิล์มกรองแสง ด้วยฟิล์มอย่ำงน้อยยี่ห้อ 3M/ลำมีนำ/ไฮคูล รอบคัน 60%และกระจกหน้ำเต็ม 
40% สำมำรถป้องกันแสง UV ได ้ซึ่งรับประกันคุณภำพไม่ต่้ำกว่ำ 3 ปี และต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก้ำหนด 
 3. วิทยุ CD/MP3 และนำฬิกำดิจิตอล พร้อมล้ำโพง จ้ำนวน 1 ชุด 
 4. กระจกมองข้ำง สำมำรถปรับพับเก็บได้ จ้ำนวน 2 ข้ำง ด้วยไฟฟ้ำ 
 5. กุญแจ พร้อมรีโมท และมีระบบป้องกันกำรสตำร์ทด้วยกุญแจปลอม 
 6. เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จ้ำนวน 4 ที่นั่ง 
 7. แผงไล่ฝ้ำกระจกหลัง ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
          8. ปูพื นกระบะส้ำเร็จรูป จ้ำนวน 1 ชุด 
 9. กันชนหน้ำและหลังกันชน สำมำรถใช้ขึ นลงกระบะได้ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
          10. กรอบแผ่นป้ำยทะเบียน แบบโลหะพร้อมสกรูยึด จ้ำนวน 1 ชุด 
 11. ยำงปูพื น จ้ำนวน 4 แผ่น  
 12. เครื่องมือประจ้ำรถ จ้ำนวน 1 ชุด 
 13. แม่แรงไฮดรอลิค ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ตัน จ้ำนวน 1 ชุด 
 14. หนังสือคู่มือกำรใช้รถ และหนังสือรับประกันต่ำงๆ จ้ำนวน 3 ชุด 
 
                                                                                                          /กำรรับประกัน........ 



การรับประกัน 

 1. ต้องรับประกันคุณภำพในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่
มิได้เกิดจำกกำรใช้ผิดวิธี หรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขำยต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่ำ
ใดๆ ทั งสิ นโดยรับประกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  3  ปี หรือระยะทำง  100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่ำงใดมำถึง
ก่อน 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 

 1. ผู้เสนอรำคำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด้ำเนินกำรด้ำนเอกสำรลดหย่อนกำรจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จ 
 2. ผู้ขำยจะต้องจัดท้ำ  พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถยนต์ พ.ศ.2535 
 3. น ้ำมันเชื อเพลิงเต็มถัง ณ วันและสถำนที่ส่งมอบ 
 4. ส่งมอบภำยใน  60  วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื อขำย 
          5. ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำยชื่อศูนย์บริกำรตรวจเช็ค และซ่อมบ้ำรุงรักษำที่ได้มำตรฐำนครอบคลุมทั่ว
ประเทศอย่ำงน้อยจังหวัดละ  1  แห่ง ซึ่งได้รับกำรแต่งตั งจำกผู้ผลิต หรือผู้ประกอบกำรของรถยนต์ที่เสนอขำย 
 6. ผู้เสนอรำคำได้รับแต่งตั งโดยตรงจำกผู้ผลิตหรือน้ำเข้ำ โดยมีหลักฐำนประกอบ ณ วันที่ยื่นเสนอ
รำคำ 
          7. ผู้เสนอรำคำต้องแสดงหลักฐำนว่ำรถยนต์ที่เสนอรำคำในครั งนี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
          8. ผู้เสนอรำคำต้องแสดงหลักฐำนว่ำรถยนต์ที่เสนอรำคำในครั งนี  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่
ได้รับรองคุณภำพ (ISO 9001:2008) 
          9. ผู้เสนอรำคำต้องแสดงหลักฐำนว่ำรถยนต์ที่เสนอรำคำในครั งนี  มีสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำย
รับรองฉลำกเขียว   
          10.ผู้เสนอรำคำที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ก็ตำมจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำก สถำนีอุตุนิยมวิทยำ
บุรีรัมย์                                     
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