
 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) 
 

1. ลักษณะท่ัวไป     
1.1 เป็นรถยนต์โดยสารแบบไมโครบัส  ขนาด 12 ที่นั่ง ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  หลังคาสูง 
1.2  ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) 
1.3 ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด-เปิด 2 บาน มีกระจกที่บานประตูปรับขั้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า 
1.4 ตัวรถตอนกลางด้านซ้ายมีประตูแบบบานเลื่อน 1 บาน 
1.5 ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีโช๊คอัพแก๊สช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจก 

บานใหญ่แผ่นเดียว 
1.6  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสาร สามารถท าความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน  

น้ ายาท าความเย็นชนิด R134a 
1.7 ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน 

 
2. ขนาดของตัวรถ  

2.1 ความยาวของตัวรถท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 4,950 มม. 
2.2 ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า 2,700 มม. 
2.3 ความกว้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า 1,650 มม. 
2.4 ความสูงไม่น้อยกว่า 2,250 มม. 

 
3. ระบบเครื่องยนต์ 

3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
3.2 ระบายความร้อนด้วยน้ า 
3.3 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 4,000 รอบ/นาท ี
3.4 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
3.5     เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. 2155-2546 หรือดีกว่า (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสาร

ส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2  ในวันยื่นเอกสาร) 
3.6 เครื่องยนต์ต้องใช้น้ ามันไบโอดีเซล B5 ได้ 

 
4. ระบบส่งก าลัง  

4.1 คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
4.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.3 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร ์
4.4 มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

 
5. ระบบบังคับเลี้ยว 

5.1 พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พิเนี่ยน 
5.2 แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) 
5.3 ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
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6. ระบบห้ามล้อ  
6.1 เป็นประบบไฮดรอลิค ร่วมกับสุญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ 2 วงจร หรือตาม 

 มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.2 ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรค (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรค (Drum Brake) หรือดิสก์เบรค 
6.3 มีระบบเบรค ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.4 มีเบรคมือ (Parking Brake) 

 

7. ระบบไฟฟ้า  
7.1 ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
7.2 อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน  
7.3 ที่ปัดน้ าฝนกระจกหน้า 2 อัน ซ้าย-ขวา ปรับความเร็วการท างานได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ  

พร้อมที่ฉีดน้ าล้างกระจก 
7.4 ที่ปัดน้ าฝนกระจกหลัง พร้อมที่ฉีดน้ าล้างกระจก 
7.5 มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง-ความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน  

มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
(มาตรวัดต่างๆ ต้องอยู่ในแผงหน้าปัทม)์ 

7.6 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
7.7 มีวิทยุ-ซีดี เอ็มพี3 หรือดีกว่า พร้อมล าโพงไม่น้อยกว่า 4 ล าโพง 
7.8 มีไฟตัดหมอก 
7.9 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ เตือน กะระยะด้านท้าย (Back Sensor or Back Sonar) เพ่ือช่วย

ป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า 2 จุด และ
ส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

7.10 ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarms) 
 

8. ล้อและยาง  
8.1 กระทะล้อแม็กซ์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
8.2 ยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 195R-15 
8.3 มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จ านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
8.4 ที่เก็บยางอะไหล่ต้องมีกุญแจล็อคได้ 
8.5 มียางกันโคลนทุกล้อ 
 

9. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
9.1 ปริมาตรของถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 
9.2 ฝาถังเป็นแบบที่ปิดล็อคได้ 

 
10.  ตัวรถและอุปกรณ์ 

10.1 ตู้ผู้โดยสารมีกระจกหน้าต่างด้านข้าง ซ้าย-ขวา เปิด-ปิด ด้วยการเลื่อน สามารถปิดล็อคได้ 
10.2 ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่ แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า 
10.3 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวง                                         

     อุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น 
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10.4 มีคอนโซลหลังคนขับ 
10.5 พ้ืนปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. กรุหรือปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบหรือพรมใยสังเคราะห์

และกรุผนังโดยรอบ 
10.6 เบาะนั่งและพนักพิงทั้งหมด หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) ที่มีคุณภาพด ี
10.7 มีเบาะนั่ง นั่งได้ 12 ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ 3 คน เบาะนั่งพนักงานขับรถ  แยกอิสระ 

สามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้ 
10.8 ตู้โดยสารตอนหลงัมีเบาะนั่งแบบแยกที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอนไดห้ลายระดับ จ านวน 9 ที่นั่ง 
10.9 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยส าหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
10.10 ประตูทุกบานปิดล็อคด้วยระบบเซ็นทรัลล็อคหรือล็อคประตูไฟฟ้า 
10.11 มีกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ 1 บาน 
10.12 มีกระจกมองหลังในเก๋ง 1 บาน 
10.13 มีกระจกหลังส่องทางนอกตัวรถ 1 บาน เพ่ือมองกันชนหลังขณะจอด 
10.14 ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา ข้างละ 1 อัน 
10.15 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จ านวน 1 ชุด 
10.16 มีแผ่นยางรองเท้า 2 ชุด ซ้าย-ขวา 
10.17 ประตูดูดไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใบรับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 ในวันยื่นเอกสาร) 
10.18 อุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 

11.  ระบบเครื่องปรับอากาศ 
11.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ขับด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ 
11.2 เครื่องปรับอากาศต้องสามารถท าความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน  
11.3 มีสวิตช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ แบบ 2 ตอน 
11.4 ภายในเก๋งตอนหน้ามีชุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้า มีช่องจ่ายลม ไม่น้อยกว่า 3 จุด 
11.5 ภายในตู้โดยสาร ติดตั้งท่อจ่ายลมเย็น มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยมีหัวจ่ายลม 

ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
11.6 มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็ว 

ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ สามารถควบคุมการท างานได้โดยพนักงานขับรถ 
11.7 กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ 3M หรือยี่ห้อ Lamina หรือ Hi-Kool หรือเทียบเท่า  

มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ ไม่น้อยกว่า 90 % ลดความร้อนจากแสงแดดได้ 
ไม่น้อยกว่า 40 %  ให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 50 % และต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน 15 % 
(ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 ในวันยื่นเอกสาร) 

11.8 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ท้ังหมด 
 

12. เครื่องมือประจ ารถ  มีเครื่องมือประจ ารถ คันละ 1 ชุด ประกอบด้วย 
12.1 แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน 1 ชุด 
12.2 ประแจถอดล้อ 1 ชุด 
12.3 ประแจปากตาย (6 ตัว) 1 ชุด 
12.4 ประแจแหวน (6 ตัว) 1 ชุด 
12.5 คีมปากกว้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1 ตัว 
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12.6 คีมล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1 ตัว 
12.7 ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1 อัน 
12.8 ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1 อัน 
12.9 ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 ปอนด์ 1 เต้า 
12.10 ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 1 ตัว 
12.11 เครื่องดับเพลิงความจุของน้ ายาดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถ ในต าแหน่ง 

ที่ใช้งานได้สะดวก 1 ชุด 
12.12 กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อค 1 กล่อง 

 
13.  การพ่นสี เครื่องหมายและการพ่นป้องกันสนิม 

13.1 สีของตัวรถเป็นสีขาวหรือสีเมทาลิค 
13.2 พ่นตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างรถ 

    ทั้งสองข้าง (ประตูหน้าซ้าย-ขวา) โดยวิธีซิลค์สกรีน 
13.3 การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นส าเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์ 
13.4 ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยทัพโคทไดนอลหรือคาดูแลคหรือออโต้โคทหรือเทียบเท่า 

ภายในประตูแชสซี เสาประตู ขอบชายน้ า รางน้ า พ้ืนด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ 
ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่และจุดอ่ืนๆ ที่ต้องผจญกับความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ
และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ในวันส่ง
มอบรถและผู้ซื้อสามารถน ารถเข้าตรวจเช็คป้องกันสนิมที่ศูนย์บริการได้ทุก 6 เดือน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน 

 
14.  เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ 

14.1 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ  
พร้อมแนบแคตตาล็อคตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา 

14.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้น้ ามัน 
ไบโอดีเซล B5 ได้ กรณีในแคตตาล็อคไม่ได้ระบุไว้ (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1  
และเอกสารส่วนที่ 2 ในวันยื่นเอกสาร) 

14.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองการส ารองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี จาก
บริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันยื่นเอกสารประมูลซื้อฯ (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสาร
ส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 ในวันยื่นเอกสาร) 

14.4 ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอ่ืนๆ แล้ว 
14.5 ผู้ขายเป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนรถในนามกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ  

ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ 
14.6 ผู้ซื้อสวนสิทธิที่จะช าระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจ

รับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถ ตามข้อ 14.5 ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

14.7 ยี่ห้อรถท่ีเสนอราคา ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ  
เขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 
ในวันยื่นเอกสาร) 
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14.8 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการ
รับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแต่ 
อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดช ารุดเสียหายในกรณีที่การช ารุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ
ของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า 

14.9 ในระหว่างการรับประกันทุก 10,000 ก.ม. ผู้ขายจะต้องบริการปรับแต่งเครื่องยนต์ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตรวจซ่อม อัดจาระบ ีเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ น้ ามัน
เฟืองท้าย น้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ตามวาระการ
ซ่อมบ ารุง โดยไม่คิดมูลค่าและค่าแรงในการให้บริการและจะต้องน าหลักฐานการให้บริการนี้มา
แสดงในวันถอนหนังสือค้ าประกันสัญญาคืนด้วย 
ครั้งที่ 1 ระยะทาง 10,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบ ีตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 

น้ ามันเบรก น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่องและน้ ามันเครื่อง  

ครั้งที่ 2 ระยะทาง 20,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบ ีตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
น้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่องและน้ ามันเครื่อง 

ครั้งที่ 3 ระยะทาง 30,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบ ีตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
ตรวจเติมน้ ามันเบรก น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่อง น้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศและ
แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

ครั้งที ่4 ระยะทาง 40,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ น้ ามัน
เพาเวอร์ เปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้าย น้ ามันเบรค 
กรองน้ ามันเครื่อง และน้ ามันเครื่อง 

ครั้งที่ 5 ระยะทาง 50,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
น้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่องและน้ ามันเครื่อง  

ครั้งที่ 6 ระยะทาง 60,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
ตรวจเติมน้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่อง น้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศและ
แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

ครั้งที่ 7 ระยะทาง 70,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
น้ ามันเพาเวอร์ น้ ามันเบรก เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่อง และน้ ามันเครื่อง  

ครั้งที่ 8 ระยะทาง 80,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ น้ ามัน
เพาเวอร์ เปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้าย น้ ามันเบรค 
กรองน้ ามันเครื่อง และน้ ามันเครื่อง 

ครั้งที่ 9 ระยะทาง 90,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย 
ตรวจเติมน้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์  เปลี่ยน
กรองน้ ามันเครื่อง น้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ
และแผ่นกรองอากาศของครื่องปรับอากาศ 
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ครั้งที่ 10 ระยะทาง 100,000 กม.  ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย
น้ ามันเบรค น้ ามันเพาเวอร์ เปลี่ยนกรอง
น้ ามันเครื่องและน้ ามันเครื่อง 

14.10 ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่า ¾ ถัง และน้ ามันอ่ืนๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ของผู้ผลิต 

14.11 ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถและคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย 
  หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จ านวน 1 ชุด/คัน 

14.12 ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือหรือแผ่นซีดีหรือแผ่นบันทึกความจ า คู่มือการซ่อม  
  และคู่มืออะไหล่ ให้หน่วยงานผู้ใช้รถ หน่วยงานละ 1 ชุด และกองโรงงานช่างกล จ านวน 1 ชุด 

14.13 สถานที่ส่งมอบรถ กองพัฒนาระบบหลัก ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร 
14.14 ก าหนดเวลาส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งรถยนต์ไม่เกิน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
14.15 ผู้ขายต้องติดม่านบังแดดให้ภายในรถท้ังหมด 
  
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
       (นายวิโรจน์         หงษ์ร่อน)     
 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
       (นายสมพร    แดนสามสวน)       
 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
       (นายไกรสร      กาญจนากร)  

 
 

เห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


