
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ฉบับปรับปรุง) 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์  

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) 

ราคากลาง    854,000      บาท 

 

1. ความต้องการ เป็นรถกระบะบรรทุกขนาดไม่ต่่ากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  

                     หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (ยกสูง)   

                     จ่านวน  1 คัน 

2. วัตถุประสงค์ เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1 เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้้าหนักบรรทุกไม่ต่้ากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต ์

3.2 เป็นกระบะส้าเร็จรูป  ยกสูง 

3.2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประตู 

3.3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

3.4 ราคารวมสรรพสามิต    

3.5 รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตและจ้าหน่ายในปัจจุบัน  และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

3.6 มีกระจกประตูแบบควบคุมการท้างานด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน และมีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บ
ด้วยไฟฟ้า  

3.7 ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกส้าเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  

3.8 มีเครื่องปรับอากาศ แบบฝังในคอนโซล พร้อมติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 60% รอบคัน  

3.9 มีสัญญาณไฟครบถ้วน และมีไฟเบรกดวงที่สาม  เพ่ือความปลอดภัย 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 

 1.ระบบเครื่องยนต์ 

1.1. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4  แถวเรียน 16 วาล์ว DOHC พร้อมสูบ 4 จังหวะ ระบบ
คอมมอลเรล เทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้้าปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,400 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองรับการใช้
น้้ามันดีเซล ไบโอดีเซล บี 20 เพ่ือสนองนโยบายลดฝุ่น PM 2.5 โดยต้องได้รับการ รับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงานว่าสามารถใช้น้้ามันดีเซล ไบโอดีเซล บี 20 ไดแ้ละมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตท้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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2. ระบบขับเคลื่อน 

2.1 ระบบก้าลังส่งเกียร์อัตโนมัติ ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์  

3. ระบบบังคับเลี้ยว 

3.1 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้  

4. ระบบเบรก 

4.1 ระบบเบรก ABS ทั้ง 4 ล้อ พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD 

5. ระบบกันสะเทือน  

5.1 ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยซ์สปริง และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้คอัพ ช่วงล่าง
หลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพ 

 6. ระบบไฟฟ้า 

6.1 ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 V, 65 Amp/hr ระบบ Altermator ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า 450 
Watt พร้อมทั้งอุปกรณ์ และโคมไฟฟ้าประจ้ารถครบถ้วนตามรูปแบบของผู้ผลิต 

6.2 กระจกประตูแบบควบคุมการท้างานด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน และมีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บ
ด้วยไฟฟ้า 

6.3 เบาะด้านคนขับสามารถปรับด้วยไฟฟ้า 

7. ล้อและยาง 

7.1  ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว (ล้อแม็กซ์)  ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและอุปกรณ์ล็อค  1 ชุด 
มาตรฐานโรงงาน 

7.2 มียางกันโคลนหน้า – หลงั 

8. ตัวรถ 

8.1 โครงการสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างส้าหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา 

8.2 มีคิ้วกันสาด 

8.3 เบาะนั่งเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เบาะนั่งด้านหลังพับแยกได้ 60/40 เพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่เก็บของ  

8.4 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีกรมการขนส่งก้าหนด 

8.5 มีบันไดข้างซ้าย-ขวา เพ่ิมความสะดวกในการข้ึนลง 

8.6 ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกส้าเร็จ ปูพื้นกระบะ (liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์ 
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8.7 ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน ความเข้มของฟิล์มเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกพร้อมใบ 
รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี

8.8 สีรถเป็นสีบรอนซ์ เป็นสีทัลลิคหรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

8.9 พ่นน้้ายากันสนิมอย่างดีบริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณอ่ืนที่เกิดสนิมได้ง่าย

 9. อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย

9.1 เข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามท่ีก้าหมายก้าหนด

9.2 ประตูระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน (กุญแจรีโมท)   ควบคุมการล็อคและปลดล็อคประตู พร้อมระบบ
กุญแจนิรภัย Immobilizer 

9.3 ท่ีปัดน้้าฝนปรับหน่วงต้ังเวลาได้ และปรับระดับไม่น้อยกว่า 2 ความเร็วพร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

9.4 มีไฟตัดหมอกหน้า และมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

9.5 มีที่บังแดด ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

9.6 มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

9.7 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร

9.8 กล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง

9.9 มีประกันภัยรถชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี

10. อุปกรณ์ประจ่ารถ

10.1 ชุดเครื่องมือประจ้ารถมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

10.2 แม่แรงจ้านวน  1 ชุด

10.3 อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จ้านวน  1 ชุด

10.4 ผ้ายางปูพ้ืนตอนหน้า ตอนหลัง จ้านวน  1 ชุด

10.5 มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบ้ารุงรักษารถยนต์อย่างละ 1 ชุด

10.6 มีสมุดคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ประจ้ารถคันละ 1 ชุด

10.7 กรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

11. การรับประกันคุณภาพ

11.1 ต้องรับประกันคุณภาพ บริการตรวจสอบสภาพรถระยะ 1,000 กิโลเมตร และทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
หรือทุก 6 เดือน อย่างหน่ึงอย่างใดถึงก่อนไม่น้อยกว่า 50,000 กิโลเมตร

11.2 รับประกันระยะทาง  100,000 กม. หรือระยะเวลา  3 ปี แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมี
การช้ารุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่  
กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ 
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11.3 การน้ารถยนต์เข้าบ้ารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่ก้าหนด สามารถน้ารถยนต์เข้ารับ
บริการที่ตัวแทนจ้าหน่าย ได้ทั่วราชอาณาจักร 

12. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

12.1 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์โดยตรงจากผู้ผลิตหรือน้าเข้าตามยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมมี
ศูนย์บริการมาตรฐานทั้ง 77 จังหวัด และศูนย์บริการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทโดยตรงที่เป็นสาขาใน 
จังหวัดลพบุรี   พร้อมรายชื่อศูนย์บริการ เพื่อความสะดวกในการน้ารถยนต์เข้าซ่อมรถยนต์ 

12.2 ขณะทีผู่้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้้ามันอ่ืนๆ
เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิต ก้าหนด และท้าความสะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที    

12.3 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ด้าเนินการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย 

12.4 ก้าหนดส่งมอบภายใน 60 วัน ก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันเสนอราคา 

 

 

เทศบาลต้าบลบ้านท่าหลวง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


