ผนวก ก
รายละเอียดคุณลักษณะของครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน 1 คัน
ตามบัญชี ราคามาตรฐานของสานักงบประมาณ พ.ศ.2559 และคุณลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
ลักษณะทัว่ ไป
1. เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบยกสู งตามาตรฐานผูผ้ ลิต พร้อม
ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็ นกระบะบรรทุกสาเร็ จรู ป
2. มีประตูเปิ ด-ปิ ด ไม่นอ้ ยกว่า 4 ประตู
3. พวงมาลัยขวา เพาเวอร์ปรับระดับได้ สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อปลอดภัย
4. ติดกระจกมองหลังภายใน 1 อัน แบบปรับลดแสงสะท้อน และกระจกมองซ้าย-ขวา ข้างละ 1 อัน เป็ น
โครเมี่ยม ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้ า
5. กระจกประตูท้ งั 4 บาน เป็ นระบบไฟฟ้ าเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติ และเซ็นทรัลล็อค กระจกบานหน้าเป็ น
แบบอัดซ้อนนิรภัย (LAMINATED) ส่ วนกระจกบานรอบคันต้องได้มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. มีที่บงั แดดภายใน 2 อัน และที่ฉีดน้ าล้างกระจกแบบไฟฟ้ า
7. มีที่ปัดน้ าฝน แบบปรับตั้งเวลาได้
8. ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง และโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎจราจรพร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐาน
ผูผ้ ลิต
9. ที่นงั่ คนขับและผูโ้ ดยสาร ด้านหน้ามีถุงลมเสริ มความปลอดภัย พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นงั่ เบาะด้านหน้า
2 ที่นงั่ ปรับตาแหน่งและเอน ได้ พร้อมหมอนรองศรี ษะแบบปรับระดับได้ เบาะด้านหลังแบบแยกส่ วนพับ
เก็บได้ มีหมอนรองศรี ษะแบบปรับระดับทุกที่นงั่ เบาะที่นงั่ ทุกที่เป็ นหนังเทียม ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
10. มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าเสริ ม
11. ติดตั้งฟิ ล์มกรองแสง บานหน้าเต็มตามมาตรฐาน 40% รอบคันตามมาตรฐาน 60%
12. ติดตั้งกระบะไลเนอร์
13. มีกนั ชนหน้าหลัง บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิตหรื อมาตรฐานที่สูงกว่า
14. มีคิ้วล้อ สี เดียวกับตัวรถ
15. มีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. และค่าดาเนินการจดทะเบียน
16. เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ทนั ที
17. เป็ นครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะที่มีศูนย์บริ การ สาหรับยานพาหนะดังกล่าวที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องอย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่ งกาลังบารุ งของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
18. ได้รับมาตรฐาน มอก. รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจาก
เครื่ องยนต์ หรื อได้รับมาตรฐานไอเสี ยยูโร 3
19. รับประกันคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
เครื่องยนต์
1. ปริ มาตรกระบอกสู บ ไม่นอ้ ยกว่า 2,400 ซีซี.
2. เครื่ องยนต์ดีเซล แบบ 4 สู บ 4 จังหวะ ระบบหัวฉี ดไดเร็ คอินเจคชัน่ แบบคอมมอลเรล ระบายความร้อน
ด้วยน้ า พร้อมระบบอัดอากาศ
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ระบบส่ งกาลัง
1. เกียร์เดินหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
ระบบไฟฟ้า
1. ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลด์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ ลิต
ระบบห้ ามล้อ
1. ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมครี บระบายความร้อน
2. ระบบเบรกหลัง ดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก ระบบการป้ องกันล้อล็อค (ABS) และระบบกระจาย
แรงเบรก EBD พร้อมเบรกมือ
ถังนา้ มันเชื้อเพลิง
1. ความจุถงั น้ ามันเชื้อเพลิง ไม่นอ้ ยกว่า 76 ลิตร
2. ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหัวฉี ดไดเร็ คอินเจคชัน่ แบบคอมมอลเรล
ขนาดล้อและยาง
1. ยางเรเดียลขนาดไม่นอ้ ยกว่า 265/65R17 ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2. ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 17 นิ้ว จานวน 4 ล้อ ตามาตรฐานผูผ้ ลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ขนาด
เดียวกัน
สี และตัวถังรถ
1. พ่นกันสนิมทั้งภายในและภายนอก และมีการรับประกันสนิมไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ 100,000 กิโลเมตร
พร้อมขัดเคลือบสี รถ
2. โครงสร้างตัวถังนิรภัย เสริ มด้วยคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
3. สี รถใช้เมทัลลิกตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต เป็ นสี บอร์นเงิน
อุปกรณ์ ประจารถและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. มีเครื่ องวิทยุ FM/AM สามารถเล่นแผ่น CD หรื อ DVD และมีพอร์ต USB พร้อมลาโพงและเสาอากาศ
2. กุญแจพร้อมรี โมท ไม่นอ้ ยกว่า 2 ดอก
3. เครื่ องมือประจารถ อุปกรณ์ประจารถตามาตรฐานจากโรงงานผูผ้ ลิต
4. มีหนังสื อคู่มือแนะนาการใช้งานและซ่อมบารุ งรักษา จานวน 1ชุด
5. ในวันส่ งมอบต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง

