รายละเอียด และคุณลักษณะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือ่ น 2 ล้ อ ยกสู ง แบบดับเบิล้ แคบ นอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุ ภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ต่ากว่า 2,400 ซี ซี หรื อกาลังเครื่ องยนต์สูงสุ ดไม่
ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสู ง แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จานวน 1 คัน
มีดงั นี้
1. ลักษณะทัว่ ไป
เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ต่ากว่า 2,400 ซี ซี หรื อกาลังเครื่ องยนต์
สู งสุ ดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็ นกระบะสาเร็ จรู ปยกสู ง แบบดับเบิล้ แคบ 4 ประตู สี
ขาวมุก ตามแบบมาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
-เครื่ องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สู บ 4 จังหวะ 16 วาวล์ DOHC 16 วาวล์ MIVEC เทอร์ โบแปรผัน อินเตอร์
คูลเลอร์
-ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ต่ากว่า 2,400 ซี ซี หรื อกาลังเครื่ องยนต์สูงสุ ดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ หัวฉี ด
อิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล
-ระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์ ถอย 1 เกียร์
-ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็ คแอนด์พีเนียน พร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ ช่วยผ่อนแรง
-ระบบช่วงล่าง หน้า-อิสระ ปี กนกสองชั้น พร้อมคอยส์สปริ ง หลัง-แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้
-ระบบเบรกหน้า-ดีสเบรก แบบมีช่องระบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรกล้อหลัง
-ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 265/65 R17
3.อุปกรณ์ มาตรฐาน อุปกรณ์ ภายใน อุปกรณ์ ภายนอก และระบบความปลอดภัย เป็ นของใหม่ ทไี่ ม่ เคยใช้
งานมาก่ อน และมีสภาพพร้ อมใช้ ปฏิบัติงานได้ ทนั ที ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน
-กระจกหน้าต่างไฟฟ้ าแบบขึ้นลงอัตโนมัติ ด้านคนขับปรับขึ้น – ลง พร้อมระบบป้ องกัน
-ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่
-ไฟเรื องแสงที่ช่องเสี ยบกุญแจ
-เบาะหนังจากโรงงานผูผ้ ลิต
-เบาะคนขับปรับระดับสู ง-ต่าได้
-ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ มาตรวัดเรื องแสง
-เครื่ องเสี ยงUSB/AUX วิทยุ FM/ AM/ DVD จอภาพสัมผัส ลาโพง 4 ตัว
-กุญแจรี โมท และระบบเซ็นทรัลล็อก ระบบเตือนการโจรกรรม
-กล้องมองหลัง ขณะใช้เกียร์ ถอยหลัง
-พรมรองพื้น พร้อมยางปูพ้นื ห้องโดยสาร

- กระจังหน้า กันชนหลัง
-กรอบกระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้ า
-มือเปิ ดประตูดา้ นนอก และมือเปิ ดกระบะท้าย แบบโครเมียม
-ยางกันโคลนหน้าและหลัง
-กระจกหน้าติดฟิ ล์มกรองแสง อันซ้อนนิรภัย
-แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า
-ที่ปัดน้ าฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา
-กันสาด 4 อัน
-บันไดข้าง
-ไฟตัดหมอกหน้า, ไฟตัดหมอกหลัง,ไฟเบรกดวงที่ 3 ,ไฟส่ องสว่างเวลากลางวัน
-คานเหล็กนิ รภัยกันกระแทกด้านข้าง
-ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผูโ้ ดยสารตอนหน้า
-เข็มขัดนิ รภัยคู่หน้า คู่หลัง แบบดึงกลับอัตโนมัติ ปรับระดับได้
-ระบบล็อกป้ องกันการเปิ ดประตูจากภายใน
-ระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลดกาลังเครื่ องยนต์ เพื่อช่วย
เบรก
-ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทางานอัตโนมัติ
-ระบบไฟกระพริ บฉุกเฉิ นอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน
-พื้นกระบะท้าย ปูดว้ ยพื้นปูกระบะแบบ LINER
-หนังสื อคู่มือประจารถ
-กรอบป้ ายทะเบียน
-กระจกรอบคัน ติดฟิ ล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขูด ป้ องกันรังสี ยวู ี และป้ องกันแสงแดด ส่ วนกระจก
บังลมหน้าเป็ นฟิ ล์มกรองแสงแบบเต็มบาน พร้อมหนังสื อรับรองคุณภาพของฟิ ล์มกรองแสง
-น้ ามันเชื้ อเพลิงเต็มถัง
-จัดทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พรบ. 3 พ.ศ. 2535 โดยกรมธรรม
คุม้ ครองเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และประกันชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี
-มีศูนย์บริ การที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด พร้อมแสดงชื่ อ ที่อยู่ สถานที่ต้ งั ของศูนย์
-รับประกันคุณภาพและการชารุ ดบกพร่ องที่เกิดขึ้น เนื่ องจากการใช้งานตามปกติวสิ ัยเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3
ปี หรื อ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่ งมอบรถ
-ผูข้ ายดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน พร้อมจดทะเบียนก่อนส่ งมอบรถ
-เป็ นราคารวมเครื่ องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภทแล้ว
-รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต

- มีตราเครื่ องหมาย เทศบาลตาบลหนองแก๋ ว ขนาดกว้างหรื อยาวไม่นอ้ ยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ
เต็มของ เทศบาลตาบลหนองแก๋ ว ขนาดสู งไม่นอ้ ยกว่า 5 เซนติเมตร พร้อมระบุวา่ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้
ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้งสองข้าง ตราและเครื่ องหมายทั้งสองข้างให้พน่ ด้วยสี ที่มองเห็นชัดเจน

