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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รวม ๒ รายการ จ านวน ๓๕ คัน 

 
๑.รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน  ๑,๖๐๐ ซีซี 

๑.๑  เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๗ คัน 
๑.๒  เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ชนิด ๔ ประตูขนาดปริมาณกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙๐ ซีซีเครื่องยนต์

เบนซิน ๔ สูบ ๑๖วาล์ว หรือดีกว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้้าก้าลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ พีเอส วัดที่รอบ
ความเร็วเครื่องยนต์ไม่เกิน ๖,๐๐๐รอบแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ นิวตัน-เมตร วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่
เกิน๕,๒๐๐ มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๑.๓ ระบบส่งก้าลังและระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติ ๗ สปีด หรือดีกว่า         
๑.๔ ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง เป็นดิสก์เบรก มีระบบระบายความร้อนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมีระบบ

เบรคป้องกันล้อล็อค (ABS) ระบบห้ามล้อจอด (PARKING BRAKE)เป็นแบบกลไกหรือระบบอื่น 
๑.๕ ล้อเเม็กอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วพร้อมยางใหม่ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อเดียวกันตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่จ้านวน 1 ชุดวงล้อ หากยางอะไหล่ไว้
ภายนอกตัวรถผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้เช่าต้องมีเครื่องป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ 
  ๑.๖ ความจุถังน้้ามันไม่น้อยกว่า ๕๕ ลิตร น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นชนิดเบนซิน) 

๑.๗ ระบบกันสะเทือนด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๑.๘ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรงสามารถปรับระดับได้ 
๑.๙ ระบบไฟฟ้าของรถยนต์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๑.๑๐ ระบบความปลอดภัย 

         ๑.๑๐.๑ มีโคมไฟหน้า ไฟท้าย และ มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๐.๒  มีถุงลมนิรภัยมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๐.๓  มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์และสัญญาณอ่ืนมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๐.๔  กระจกบังลมหน้า-หลัง และหน้าต่างทุกบานมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                             
 ๑.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืน ๆ 
         ๑.๑๑.๑ เบาะนั่งเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์ 
         ๑.๑๑.๒ ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๑.๓ ที่ปัดน้้าฝนมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๑.๔ กระจกหน้าต่างปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าท้ัง๔ บาน มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๑.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อค กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า 
         ๑.๑๑.๖ ระบบปรับอากาศมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
         ๑.๑๑.๗มีระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม 
         ๑.๑๑.๘ มีระบบและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ครบถ้วนมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  

๑.๑๒ รายการชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจ้ารถ แต่ละคัน  ประกอบด้วย  
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๑.๑๒.๑ เครื่องมือประจ้ารถมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จ้านวน 1 ชุด 
         ๑.๑๒.๒ มีพรมปูพ้ืนแบบตัดเย็บเข้ารูปและแผ่นยางปูพ้ืนครบทุกท่ีนั่ง 
         ๑.๑๒.๓ หนังสือคู่มือการใช้และการบ้ารุงรักษารถ 1 เล่ม  
        ๑.๑๓ สภีายนอก  สีด้า พร้อมติดตราสัญลักษณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 
๒.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู 

๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๒5 คัน 
 - แบบกระบะ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงเตี้ย จ้านวน 21 คัน 
 - แบบกระบะ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง จ้านวน 1 คัน 
 - แบบกระบะ 4 ประตู ไม่มีหลังคา จ้านวน 3 คัน 
๒.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบ้ิลแคป ๔ ประตู ขนาดปริมาณ

กระบอกสูบไม่ต่้ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอลเรล ระบายความร้อนด้วยน้้า พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ 
๒.๓ ระบบส่งก้าลังแบบเกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง  ๑ เกียร ์
๒.๔ ความจุถังน้้ามัน ไม่น้อยกว่า 76 ลิตร (น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นชนิดดีเซล) 
๒.๕ ประตูท้ัง ๔ บาน เป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่

ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต 
๒.๖ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า กระจกมองข้าง ซ้าย ขวา สามารถ

ปรับพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 
๒.๗ ระบบเบรค ล้อหน้าเป็นดีสก์เบรคพร้อมครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรกตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต พร้อมระบบป้องกันลัอล็อก (ABS) 
๒.๘ ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวาเป็นชนิดแร็คแอนด์พีเนียน มีระบบช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัย 

Power) 
  ๒.๙ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 

๒.๑๐ วงล้อ จ้านวน ๔ ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอยหรือกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาด 16 นิ้ว  
๒.๑๑ ยางรถยนต์ทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ เส้น ต้องเป็นยางใหม่ ประเภท 

ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หากยางอะไหล่ไว้ภายนอกตัวรถผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
เช่าต้องมีเครื่องป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ 

๒.๑๒ อุปกรณ์ส่วนควบ 
             ๒.๑๒.๑ มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพ่ือความสวยงามและการท้าความ
สะอาด 
             ๒.๑๒.๒ มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
จ้านวน ๑ ชุด/คัน 
             ๒.๑๒.๓ มีวิทยุ A.M. – F.M. , CD. – MP๓ และ AUX พร้อมล้าโพง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือเช็คสัญญาณวิทยุและรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
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             ๒.๑๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับ
ความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น ยกเว้นกระจกบังลมหน้าหลังใช้ความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็น เต็มบานกระจก ตามมาตรฐานที่
ราชการก้าหนด 
  ๒.๑๒.๕ กันชนหลังโครเมี่ยม 
  ๒.๑๓ กระบะท้ายกรณีติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ 
            ๒.๑๓.๑  ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสชนิดเสริมโครงเหล็ก เพื่อความม่ันคงแข็งแรงในการป้องกัน
การโจรกรรมทรัพย์สินและป้องกันทรัพย์สินราชการมิให้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสีของหลังคาไฟเบอร์กลาส
ต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงด้านข้าง ซ้าย-ขวา ระดับความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น  
           ๒.๑๓.๒ บานประตูฝาท้ายของหลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นชนิดไฟเบอร์กลาสเสริมโครงเหล็ก ติดตั้ง
กระจกพรัอมฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นและอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกหลังโดยวันเสนอราคาต้องแสดง
เอกสารแคตตาล็อคหลังคาไฟเบอร์กลาส  
           ๒.๑๓.๓ มีระบบล็อกบานประตูท้าย 
          ๒.๑๓.๔ ติดตั้งโช๊คอัพคู่ (ซ้าย – ขวา) เพื่อรองรับฝาประตูท้ายเวลาเปิด – ปิดฝาประตูท้าย  เพ่ือ
ความสะดวกขณะใช้งาน 

๒.๑๔ รถยนต์ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นสีขาวพร้อมติดตราสัญลักษณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

๒.๑๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นชนิดหรือแบบ
เดียวกัน หรือยี่ห้อเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อการควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาใช้งานได้สะดวก และโดยเฉพาะเป็นอัน
เดียวกัน (Unity) รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้เช่าและความสวยงาม      

๒.๑๖ แคตตาล็อคตัวจริง/ส้าเนาที่น้ามาในวันยื่นเสนอราคาให้ท้าสัญลักษณ์ท่ีระบุว่ารถยนต์ที่ให้
เช่าเป็นรถยนต์รุ่นใดที่ชัดเจน 

 
๓.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบสมาร์ทแคปหลังคาทรงสูง 

๓.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๑ คัน 
๓.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า ๒,๔๐๐   

ซีซี แบบคอมมอลเรล ระบายความร้อนด้วยน้้า พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ 
๓.๓ ระบบส่งก้าลังแบบเกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง  ๑ เกียร ์

  ๓.๔ ความจุถังน้้ามัน ไม่น้อยกว่า 76 ลิตร (น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นชนิดดีเซล) 
  ๓.๕ ประตูท้ัง ๒ บาน เป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่
ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต 

๓.๖ กระจกประตูทั้ง ๒ บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า กระจกมองข้างซ้าย  ขวา สามารถ
ปรับ พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 

๓.๗ ระบบเบรค ล้อหน้าเป็นดีสก์เบรคพร้อมครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรกตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต พร้อมระบบป้องกันลัอล็อก (ABS) 
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๓.๘ ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวาเป็นชนิดแร็คแอนด์พีเนียน มีระบบช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัย 
Power) 

๓.๙  มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
๓.๑๐ วงล้อ จ้านวน ๔ ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอยหรือกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาด 16 นิ้ว  
๓.๑๑ ยางรถยนต์ทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ เส้น ต้องเป็นยางใหม่ ประเภท 

ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หากยางอะไหล่ไว้ภายนอกตัวรถผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
เช่าต้องมีเครื่องป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ 

๓.๑๒ อุปกรณ์ส่วนควบ 
๓.๑๒.๑ มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพ่ือความสวยงามและการท้าความ

สะอาด 
๓.๑๒.๒ มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

จ้านวน ๑ ชุด/คัน 
๓.๑๒.๓ มีวิทยุ A.M. – F.M. , CD. – MP๓ และ AUX พร้อมล้าโพง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

จากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือเช็คสัญญาณวิทยุและรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
๓.๑๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับ

ความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น ยกเว้นกระจกบังลมหน้าหลังใช้ความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็น เต็มบานกระจก ตามมาตรฐานที่
ราชการก้าหนด 

๓.๑๓ กระบะท้าย กรณีติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ 
๓.๑๓.๑  ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสชนิดเสริมโครงเหล็ก เพื่อความม่ันคงแข็งแรงในการป้องกัน

การโจรกรรมทรัพย์สินและป้องกันทรัพย์สินราชการมิให้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสีของหลังคาไฟเบอร์กลาส
ต้องเป็นสีเดียงกันกับตัวรถ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงด้านข้าง ซ้าย-ขวา ระดับความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น  

๓.๑๓.๒ บานประตูฝาท้ายของหลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นชนิดไฟเบอร์กลาสเสริมโครงเหล็ก ติดตั้ง
กระจกพรัอมฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นและอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกหลังโดยวันเสนอราคาต้องแสดง
เอกสารแคตตาล็อคหลังคาไฟเบอร์กลาส 

๓.๑๓.๓ มีระบบล็อกบานประตูท้าย 
๓.๑๓.๔ ติดตั้งโช๊คอัพคู่ (ซ้าย – ขวา) เพื่อรองรับฝาประตูท้ายเวลาเปิด – ปิดฝาประตูท้าย  เพ่ือ

ความสะดวกขณะใช้งาน 
        ๓.๑๔ รถยนต์ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นสีขาวพร้อมติดตราสัญลักษณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
  ๓.๑๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นชนิดหรือแบบเดียวกัน 
หรือยี่ห้อเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือการควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาใช้งานได้สะดวก และโดยเฉพาะเป็นอันเดียวกัน 
(Unity) รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้เช่าและความสวยงาม 

๓.๑๖ แคตตาล็อคตัวจริง/ส้าเนาที่น้ามาในวันยื่นเสนอราคาให้ท้าสัญลักษณ์ท่ีระบุว่ารถยนต์ที่ให้เช่าเป็น
รถยนต์รุ่นใดที่ชัดเจน 
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๔.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตอนเดียวหลังคาทรงสูง 
         ๔.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๒ คัน 
         ๔.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตอนเดียว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้า
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอลเรล ระบายความร้อนด้วยน้้า พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ 
         ๔.๓ ระบบส่งก้าลังแบบเกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง  ๑ เกียร ์
         ๔.๔ ความจุถังน้้ามัน ไม่น้อยกว่า 76 ลิตร (น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นชนิดดีเซล) 
         ๔.๕ ประตู เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจาก
โรงงานผู้ผลิต 
          ๔.๖ กระจกประตู สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า กระจกมองข้างซ้าย ขวา สามารถปรับ พับ
เก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 
          ๔.๗ ระบบเบรค ล้อหน้าเป็นดีสก์เบรคพร้อมครีบระบายความร้อน ,ล้อหลังเป็นดรัมเบรกตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต พร้อมระบบป้องกันลัอล็อก (ABS) 
    ๔.๘ ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวามีระบบช่วยผ่อนแรง(พวงมาลัย Power) 
    ๔.๙  มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
    ๔.๑๐ วงล้อ จ้านวน ๔ ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอยหรือกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาด 16 นิ้ว  
 ๔.๑๑ ยางรถยนต์ทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ เส้น ต้องเป็นยางใหม่ ประเภท 
ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หากยางอะไหล่ไว้ภายนอกตัวรถผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
เช่าต้องมีเครื่องป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ 
  ๔.๑๒ อุปกรณ์ส่วนควบ 

๔.๑๒.๑ มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพ่ือความสวยงามและการท้าความ
สะอาด 

๔.๑๒.๒ มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
จ้านวน ๑ ชุด/คัน 

๔.๑๒.๓ มีวิทยุ A.M. – F.M. , CD. – MP๓ และ AUX พร้อมล้าโพง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือเช็คสัญญาณวิทยุและรับฟังข้อมูลข่าวสาร 

๔.๑๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับ
ความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น ยกเว้นกระจกบังลมหน้าหลังใช้ความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็น เต็มบานกระจก ตามมาตรฐานที่
ราชการก้าหนด 

๔.๑๓ กระบะท้าย กรณีติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ 
๔.๑๓.๑  ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสชนิดเสริมโครงเหล็ก เพื่อความม่ันคงแข็งแรงในการป้องกัน

การโจรกรรมทรัพย์สินและป้องกันทรัพย์สินราชการมิให้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสีของหลังคาไฟเบอร์กลาส
ต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงด้านข้าง ซ้าย-ขวา ระดับความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็น  
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๔.๑๓.๒ บานประตูฝาท้ายของหลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นชนิดไฟเบอร์กลาสเสริมโครงเหล็ก ติดตั้ง
กระจกพรัอมฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นและอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกหลังโดยวันเสนอราคาต้องแสดง
เอกสารแคตตาล็อคหลังคาไฟเบอร์กลาส  

๔.๑๓.๓ มีระบบล็อกบานประตูท้าย 
๔.๑๓.๔ ติดตั้งโช๊คอัพคู่ (ซ้าย – ขวา) เพื่อรองรับฝาประตูท้ายเวลาเปิด – ปิดฝาประตูท้าย  เพ่ือ

ความสะดวกขณะใช้งาน 
๔.๑๔ รถยนต์ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นสีขาวพร้อมติดตราสัญลักษณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
  ๔.๑๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ที่ส่งมอบทุกคันต้องเป็นชนิดหรือแบบเดียวกัน 
หรือยี่ห้อเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือการควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาใช้งานได้สะดวก และโดยเฉพาะเป็นอันเดียวกัน 
(Unity) รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้เช่าและความสวยงาม 

๔.๑๖ แคตตาล็อคตัวจริง/ส้าเนาที่น้ามาในวันยื่นเสนอราคาให้ท้าสัญลักษณ์ท่ีระบุว่ารถยนต์ที่ให้เช่าเป็น
รถยนต์รุ่นใดที่ชัดเจน 

 
5. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 5.๑ หนังสือรับรองยืนยันระยะเวลาการส่งมอบรถนต์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ้าหน่ายรถยนต์ให้กับ       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้เช่า 
 5.๒ ผู้ให้เช่าต้องเสนอรถยนต์ยี่ห้อที่มีศูนย์บริการตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๗๕ จังหวัด พร้อมแนบ
รายละเอียดรายชื่อ ที่ตั้งของศูนย์บริการ ซ่อมบ้ารุง พร้อมรายละเอียดการให้บริการมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ที่เสนอราคาให้เช่าที่สามารถให้บริการได้ แผนงานการซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์โดยละเอียด และแผนงานการ
ด้าเนินการทดแทนรถยนต์ กรณีรถยนต์ที่ให้เช่าใช้งานไม่ได้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 5.๓ มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และมีรถทดแทนตลอดอายุสัญญา 
 5.4 การรับประกัน ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือจากผู้ขายว่าจะต้องรับประกันคุณภาพ ในกรณีท่ีมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ พร้อมส่วนควบของตัวรถท่ีไมได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือความ
ประมาทของผู้ใช้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัด
จากวันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ 
 5.5  ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของของบริษัทผู้ผลิต และวางจ้าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ณ  
วันท้าการประกวดราคา 
 5.6 วันส่งมอบรถยนต์ ผู้ให้เช่าต้องเติมน้้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 
 5.7 วันส่งมอบรถนต์ น้้ามันหล่อลื่น น้้ามันเบรคของรถยนต์ต้องมีระดับมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 5.8 รถยนต์ที่ส่งมอบผู้ให้เช่าจะต้องติดฟิล์มกรองแสง กระจกบานหน้ากันความร้อน ๔๐% ด้านอื่น ๖๐%  
รอบท้ังคัน 
 5.9 ผู้ให้เช่าต้องติดกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงความละเอียดสูง 1080 พิกเซล เพ่ือบันทึกภาพและบันทึก
วีดีโอ พร้อมบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า 
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 5.๑0 การจดทะเบียนและการเสียภาษีประจ้าปีของรถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่า 
กับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ้าปีตามกฏหมาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จ  
ก่อนวันครบก้าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้งต้องเสียภาษีประจ้าปี ส้าหรับปีต่อ ๆ  
ไป ภายในก้าหนดเวลาทุกปี 
 5.๑1 ก้าหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

 
 


