รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 4 ล้อ
แบบดับเบิล้ แคบ จ่านวน 1 คัน
1.ลักษณะทัวไป
1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุก เครืองยนต์ดีเซล ขับเคลือน 4 ล้อ
มีกระบะบรรทุกส่าเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
1.2 สามารถบรรทุกน้่าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน
1.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
1.4 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสงลดร้อนไม่น้อยกว่า 40%
1.5 สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
1.6 รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกัน
1.7 ตัวรถและเครืองยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดทีจ่าหน่าย ไม่เคยผ่านการ
ใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถทีประกอบส่าเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของ
ตราสินค้านั้นโดยตรง
1.8 ราคาทีเสนอเป็นราคาทีรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิม รวมทั้งภาษีอากรอืนและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
1.9 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
1.10 กระบะลายร์เนอร์
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
ชนิดเครืองยนต์
เป็นเครืองยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้่า ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกันไม่
น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 16 วาล์วพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้่ามันหัวฉีดไดเร็ค
อินเจคชัน แบบคอมมอนเรียล ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู มีกระบะบรรทุกส่าเร็จรูป
ระบบขับเคลือน 4 ล้อ
1. ครัทซ์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการท่างานด้วยระบบไฮดรอลิค
2. เกียร์เป็นแบบธรรมดา หรืออัตโนมัติ
3. มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ากว่า 5 เกียร์
4. เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
5. สามารถปรับเปลียนจากระบบ 2 ล้อเป็นระบบขับเคลือน 4 ล้อ หรือจาก 4 ล้อเป็น 2 ล้อได้จาก
ภายในตัวรถโดยไม่ต้องลงมาปรับล็อคหรือหยุดรถ (ทีความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.)
6. ระบบเบรก หน้ าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ระบบเบรก หลังแบบดรัมเบรก
แบบลีดดิ้งเทรลลิง พร้อมหม้อลมช่วยและวาล์วปรับแรงดัน
7. พวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยยุบตัวเมือเกิดการ
กระแทก
ล้อและยาง
1. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ากว่า 255/60 R 17 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จ่านวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
4. มียางกันโคลนหน้า-หลัง

-2อุปกรณ์มาตรฐาน
1. กันชนหน้า-กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผลิต
2. มีเครืองเล่นวิทยุ, ดีวีดี, สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ พร้อมล่าโพง ไม่น้อยกว่า 4 ล่าโพง
3. อุปกรณ์เครืองปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
4. กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลือนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
5. กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
6. ติดฟิล์มกรองแสงลดร้อนทั้งคัน โดยใช้ฟิล์มยีห้อ LAMINA ไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60%
สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานทีกฎหมายก่าหนด
7. แบตเตอรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
9.ทีปัดน้่าฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการท่างานไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ พร้อมทั้งทีฉีดน้่าล้างกระจก
10. มีเครืองดับเพลิงแบบเคลือนย้ายได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) ขนาดที
กฎหมายก่าหนด จ่านวน 1 ถัง
11. แม่แรง
จ่านวน 1 ชุด
12. ประแจถอดล้อ
จ่านวน 1 ชุด
13. ประแจปากตาย 14/12 และ 10/8
จ่านวน 1 ชุด
14. ประแจถอดน็อตล้อ
จ่านวน 1 ชุด
15. คีม
จ่านวน 1 ชุด
16. เหล็กขันยางอะไหล่
จ่านวน 1 ชุด
17. ไขควงปากแบน /แฉก
จ่านวน 1 ชุด
18. คู่มือประจ่ารถตามมาตรฐาน
จ่านวน 1 ชุด
19. เครืองมือประจ่ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
จ่านวน 1 ชุด
3. การรับประกันคุณภาพ
3.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ซึงได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิงของทีซื้อขายทีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึง นับถัดจากวันทีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขาย
รี บ จั ด การซ่ อ มแซมแก้ ไ ขให้ ใ ช้ ก ารได้ ดี ดั ง เดิ ม ภายใน 7 วั น นั บ จากวั น ที ได้ รั บ แจ้ ง ความช่ า รุ ด บกพร่ อ ง
3.2 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้่ามันอืน
เต็มตามมาตรฐานทีผู้ผลิตก่าหนด พร้อมทีจะใช้งานได้ทันที
3.3 ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ทีเสนอราคาในสต๊อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี
3.4 ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทัวประเทศ พร้อมแสดง
ชือ ทีอยู่ สถานทีตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยืนซองประกวดราคา
3.5 ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีทีส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่าหนด
3.6 ก่าหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ส่านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่าหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมด่าเนินการจดทะเบียน
โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามทีกฎหมายก่าหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์
ทีซื้อตามสัญญาให้แก่ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พฤศจิกายน 2560

