
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน  แบบดับเบิ้ลแคบ

ลักษณะทั่วไป
1. เปนรถยนตบรรทุกกระบะประกอบสําเร็จรูปแบบดับเบิ้ลแคบ  พรอมเครื่องปรับอากาศ  มี  4  ประตู  ชนิด

ขับเคลื่อน  2  ลอ  ผลิตจากโรงงานผูผลิต  (ยกสูง)
2. ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  1  ตัน
3. ตองเปนผลิตภัณฑรุนใหมลาสุดและไมเคยใชงานมากอน
4. เปนรุนใหมติดตั้งอุปกรณตางๆ  ตามมาตรฐานครบชุดที่มีการโฆษณาในทองตลาดโดยตองแนบแคตตาลอค

เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
เครื่องยนต

1. เปนเครื่องยนตดีเซล  4  จังหวะ  4  สูบ  ขับเคลื่อน  2  ลอ  ระบายความรอยดวยน้ํา  ระบบจายจ้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบทอรวมแรงดันสูง  (Commonrail)

2. ประมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี.
ตัวรถยนต

1. ชิ้นสวนตัวถัง  หลังคาเปนเหล็กปมขึ้นรูปชิ้นเดียวกัน  พนสีดวยกระแสไฟฟา  (Electrodeposir Coationg)  
ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตรถยนต

2. เปนรถแบบดับเบิ้ลแคบ  (Double Cab)  ผลิตจากโรงงานผูผลิตโดยตรง
3. เบาะหนาเปนแบบแยกปรับเอนนอนได  เบาะหลังเปนแบบชิ้นเดียวยาวตลอดพรอมพนักพิง 
4. หลังที่นั่งตอนหนามีชองที่นั่งอีก  1  ตอน  เปนเบาะนั่งยาวตลอด  นั่งไดประมาณ  3  ที่นั่ง  พรอมประตูเปด 

– ปดขางละ  1  บาน  กระจกมือหมุนหรือปรับดวยระบบไฟฟา  ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
5. พื้นภายในเกงปูดวยพรมเทียมอยางดี  รวมทั้งมีผายางอีกหรือปูทับพรม
6. ติดตั้งวิทยุ  สเตอริโอ  4  ลําโพง  เครื่องเลนซีดี  MP  3  แบบ  1  แผน  หนาปดแบบดิจิตอล  พรอม

นาฬิกาดิจิตอล  คุณภาพดี  ใชงานไดดี
7. กระจกมองขางซายขวาปรับภายในหรือปรับดวยไฟฟาก็ได
8. มีประตู  4  ประตูพรอมกันสาดบังแดดขางทั้ง  4  ประตู
9. ตอนทายเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
10. กระจกดานหนาเปนแบบนิรภัยและกระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
11. ติดฟลมกรองแสงอยางดี  ความเขมไมนอยกวา  50%  รับประกันไมนอยกวา  1  ป
12. สีที่ใชพนรถเปนชนิด  Metallic
13. มีหลังคาดานหลัง  (ไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก)

ระบบไฟฟา
1. แบตเตอรี่ขนาดความดัน  12  โวลท  และความจุกระแสไฟฟาไมต่ํากวา  70  แอมแปร/ชั่วโมง
2. อัลเตอรเนเตอรตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต  สามารถผลิตกระแสไฟเพียงพอตอการใชงาน
3. หลอดไฟหนาเปนแบบฮาโลเจนหรือเทียบเทา

ระบบสงกําลัง
1. คลัทชเปนแบบแหงแผนเดียว  ทํางานดวยระบบไฮโดรลิค
2. เกียรกระปุกมีเกียรเดินหนาไมนอยกวา  5  เกียร  และถอยหลัง  1  เกียร
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ระบบกันสะเทือน
ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต

ระบบหามลอ
1. ลอหนาเปนแบบจานชนิดมีชองระบายความรอน
2. ลอหลังเปนแบบดรัม  (Drum Brake)  ปรับผาเบรกอัตโนมัติ
3. มีเบรกมือ  (Parking Brake)  เปนแบบกลไกถูกตองตามกฎจราจร

ระบบบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร  ชวยผอนแรง  ที่ติดตั้งจากโรงงานผูผลิตดานขวามือของตัวรถ

ลอและยางลอ
1. เปนลอแม็กอัลลอยยางเรเดียล  และชั้นผาใบตามมาตรฐานโรงงาน
2. ยางอะไหลเรเดียลขนาดเทากัน  พรอมกระทะลอ  1  ชุด  ที่เก็บยางอะไหลมีกุญแจล็อคได
3. ยางรถยนตเปนของใหมที่มีอายุไมเกิน  6  เดือน  นับจากวันผลิต
4. มียางกันโคลนทุกลอ

สี
1. สีรถใชสีเมทาลิคตามมาตรฐานผูผลิต
2. พนน้ํายากันสนิมใตทองรถ  บังโคลน  โครง  คาน  โดยสามารถนํารถเขาตรวจเช็คปองกันสนิมของ

ศูนยบริการโดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดอีก
ขนาดตัวรถ

1. ความยาวตัวรถทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงาน
2. ความกวางรถในกระบะตามมาตรฐานโรงงาน

กันชน
1. กันชนหนารถสีเดียวกับตัวรถหรือชุปโครเมี่ยม
2. ติดตั้งกันชนทายรถแบบโครงเหล็กสามารถใชประโยชนในการเหยียบกาวขึ้น – ลงกระบะตอนทายไดสะดวก  

ขนาดกระบะ
1. ความยาวกระบะภายใน  ไมต่ํากวา  1,520  มม.
2. ความยาวกระบะภายใน  ไมต่ํากวา  1,515  มม.
3. ความสูงกระบะภายใน  ไมเกิน  450  มม.

ระบบปรับอากาศ
1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหองโดยสาร สามารถทําความเย็นไดเพียงพอแกการใชงาน
2. ภายในหองผูโดยสารติดตั้งทอสงลมเย็น ชนิดทอคู พรอมหัวจายลมคู สามารถปรับทิศทางได  จํานวนไมนอย

กวา 3 จุด รวมหัวจายลมดานหนา
3. มีสวิทซควบคุมอุณหภูมิและสวิทซควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วไดไมนอย    

กวา 3 ระดับ ติดตั้งใหสามารถควบคุมไดโดยคนขับรถ
4. ระบบน้ํายาสารทําความเย็นเปนชนิดไมทําลายสภาวะแวดลอม R 134A
5. มีอุปกรณปองกันคอมเพรสเซอรชํารุด เนื่องจากระบบทําความเย็นไมเพียงพอ

อุปกรณประจํารถ
1. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
2. แมแรง 1 ชุด พรอมที่ขันนอตลอ ไขควง
3. ยางกันโคลน 4 ลอ
4. มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสําหรับผูขับขี่และผูโดยสาร
5. ผายางรองพื้นตอนหนาและตอนหลัง จํานวน 1 ชุด (4 ผืน)
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6. คูมือการใชรถ (ภาษาไทย) จํานวน 1 เลม
7. มาตรวัดตางๆ เชน ความเร็ว น้ํามันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต และอื่นๆ ที่จําเปน
8. สัญญาณไฟเตือนตางๆ เชน ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง อัลเตอรเนเตอร  ระบบหามลอ 

และอื่นๆ จําเปน
9. ที่ปดน้ําฝนแบบไมนอยกวา 2 จังหวัด พรอมฉีดน้ําลางกระจก
10. กระจกมองหลังทั้งภายในเกง และดานขางทั้งสองขาง
11. ฝาปดน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดลอคได
12. แผงกันแสงแดด ดานหนาซาย – ขวา
13. พนกันสนิมทั้งคันรถ
14. มีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติ ไมนอยกวา 4 ตําแหนง
15. และอื่นๆ ที่จําเปน ตามาตรฐานของโรงงานผูผลิต

อื่นๆ
1. อุปกรณทุกชิ้นที่ใชในการผลิตตองเปนของใหมและชิ้นสวนที่นํามาประกอบหองโดยสาร ตองผลิตจาก

โรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9002 หรือ มอก. 9002
2. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอที่เสนอราคา ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยตรงจาก     

ผูผลิตที่มีอํานาจเต็ม (Authorized Dealer) พรอมแนบเอกสารประกอบ
3. ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุนที่เสนอราคาประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุด
4. ตองมีศูนยบริการทั่วประเทศ พรอมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนยบริการ
5. ตองมีการใหบริการดูแลรักษานอกสถานที่ได
6. ราคาที่เสนอเปนราคารวมคาอุปกรณติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแลว
7. ผูเสนอราคาตองรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา 3 ป หรือไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร สุด

แลวแตกรณีไหนจะถึงกอน นับถัดจากวันที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบรถ
8. ผูเสนอราคาตองเสนอผลิตภัณฑใหม และเปนรุนลาสุด (Lastest Current Mode)
9. ผูเสนอราคาตองสํารองอะไหลประเภทชํารุดไดงาย (Fast Moving Parts) ไวครบถวนพรอมที่จะให

ตรวจสอบได
10. ผูเสนอราคาตองสงมอบรถพรอมอุปกรณครบถวน ณ สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
11. รถที่สงมอบตองมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ํามันอ่ืนๆ เต็มตามาตรฐานที่บริษัทผูผลิตกําหนด      

พรอมที่จะใชงานไดทันที่
12. ผูเสนอราคาตองจดทะเบียนรถดังกลาวในนามของ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน

กําหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดออกหนังสือขอยกเวนภาษี
ประจําป สวนคาใชจายอื่นๆ ในการนี้ผูเสนอราคาเปนผูออกคาใชจาย


