ขอแนะนําการพิจารณาคุณสมบัติรถตัดออย
(เพื่อประกอบการเจรจาซื้อขาย)

1. รถตัดออยใหมผลิตในประเทศ
(1) ผูประกอบการควรเปนผูมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และ
เปนนิติบุคคล
(2) ผูประกอบการควรมีประสบการณมีโรงงานผลิตรถตัดออยที่นาเชื่อถือ และไดผลิตขายรถตัด
ออยมาแลวในประเทศไทย และหากมีการผลิตสงออกไปจําหนายยังตางประเทศดวยก็ยิ่งดี
(กรณีที่ไดสงออกขายไปตางประเทศ ขอใหแสดงหลักฐานดวย)
(3) ผูประกอบการควรทําการผลิตและประกอบรถตัดออยใหไดคุณภาพมาตรฐานสม่ําเสมอ
กลาวคือ ใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตชิ้นสวน และควรมีอุปกรณในตรวจสอบ
ชิ้นสวนจากการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพชิ้นสวนอยางสม่ําเสมอ และหากผูประกอบการมี
ระบบการบริหารงานควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ดวยก็จะยิง่ ดี
(4) รถตัดออยใหมควรใชเครื่องยนตรวมทั้งอุปกรณใหมทั้งหมด เชน มอเตอรและปมไฮดรอลิค
วาลวควบคุมระบบไฮดรอลิค ลอยาง หรือลอตีนตะขาบ เปนตน และควรระบุยี่หอ/รุน/ปการ
ผลิต รถตัดออย และขนาดแรงมา ชนิด และยี่หอเครื่องยนตตนกําลัง มิ ควรใชอุปกรณหรือ
ชิ้นสวนเกาดัดแปลงประกอบเขากับรถตัดออยใหม
(5) ผูประกอบการควรแจกฟรีหนังสือคูมือการดูแล บํารุงรักษา รถตัดออย และหนังสือแสดง
รายการชิ้นสวนอะไหลของรถตัดออยภาษาไทยใหกับผูซื้อ
(6) ผูประกอบการควรจัดใหมีการสต็อกอะไหลใหม สําหรับรับรองบริการซอมแซม ดูแลและ
บํารุงรักษารถตัดออยใหกับผูซื้อ ภายหลังการขายในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอะไหล
จําพวกสิ้นเปลืองตางๆ เชน กรองน้ํามันไฮดรอลิค กรองน้ํามันเครื่อง กรองอากาศ ซีลยาง
ลูกปน ใบมีดตัดโคน ใบมีดสับทอน เปนตน และอะไหลสําคัญตางๆ เชน สายน้ํามันไฮดรอลิค
ชุดเฟองขับใบมีดตัดโคน และใบมีดสับทอน วาลวควบคุมไฮดรอลิค มอเตอรและป มไฮดรอลิค
เฟองขับลอตีนตะขาบ ลูกกลิ้งรองรับตีนตะขาบ เปนตน ปริมาณการสต็อกอะไหลตามรุนและ
ยี่หอรถตัดออยที่ไดขายไป ผูซื้อรถควรพิจารณาวามีปริมาณเพียงพอหรือไมอยางไร ยกเวน
อะไหลที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด
(7) ผูประกอบการควรออกหนังสือรับประกันสินคาการซื้อขายแกผูซื้อ โดยกําหนดใหบริการคาแรง
ซอมและคาอะไหลฟรี ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เวนแตในกรณีที่ผูซื้อใชรถตัดออยดวย
ความประมาทเลินเลอและการใชผิดวิธี เชน ขับรถตัดออยชนกอนหิน ตอไม ตกสะพาน ตกคู
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หรือรองน้ํา และขาดการบํารุงรักษา ดูแล อยางถูกวิธี จนมีผลทําใหรถตัดออยเสียหาย ซึ่งกรณี
ดังกลาวนี้ ทางผูซื้อควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมเองทั้งหมด
(8) ผูประกอบการควรมีหนวยบริการและจํานวนชางเทคนิคของตนเองเพียงพอ และอะไหลใหมที่
พรอมใหบริการซอมเปลี่ยน ใหกับรถตัดออยที่เกิดเสียในบริเวณไรออย โดยเฉพาะในชวงฤดู
การหีบออย เพื่อใหผูซื้อสามารถใชรถตัดออยทํางานได อยางตอเนื่อง
(9) ผูประกอบการควรใหบริการฝกอบรมการใชรถตัดออยที่ถูกตอง และการบํารุงรักษา ดูแล รถ
ตัดออยที่ถูกวิธีแกผูซื้ อ จนแนใจวา ผูซื้อสามารถใชและบํารุงรักษา รถตัดออยเองไดอยาง
ถูกตอง และไมควรคิดคาใชจายจากผูซื้อ
2. รถตัดออยใหมจากตางประเทศ
(1) ผูแทนจําหนายหรือผูขายควรเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคทําธุรกิจเกี่ยวของกับเครื่องจักรกล
เกษตร และมีสถานที่ประกอบการ หรือดําเนินธุรกิจการคาที่เปนหลักแหลงที่แนนอนชัดเจนใน
ประเทศไทย
(2) รถตัดออยใหมควรใชเครื่องยนตรวมทั้งอุปกรณใหมทั้งหมด เชน มอเตอรและป มไฮดรอลิค
วาลวควบคุมระบบไฮดรอลิค ลอยาง หรือลอตีนตะขาบ เปนตน และควรระบุยี่หอ/รุน/ปการ
ผลิต รถตัดออย และขนาดแรงมา ชนิด และยี่หอเครื่องยนตตนกําลัง มิควรใชอุปกรณหรือ
ชิ้นสวนเกาดัดแปลงประกอบเขากับรถตัดออยใหม
(3) ผูแทนจําหนายหรือผูขายควรจัดใหมีการสต็อกอะไหลใหม สําหรับรับรองบริการซอมแซม ดูแล
และบํารุงรักษารถตัดออยใหกับผูซื้อ ภายหลังการขายในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอะไหล
จําพวกสิ้นเปลืองตางๆ เชน กรองน้ํามันไฮดรอลิค กรองน้ํามันเครื่อง กรองอากาศ ซีลยาง
ลูกปน ใบมีดตัดโคน ใบมีดสับทอน เปนตน และอะไหลสําคัญตางๆ เชน สายทอน้ํามันไฮดรอ
ลิค ชุดเฟองขับใบมีดตัดโคน และใบมีดสับทอน วาลวควบคุมไฮดรอลิค มอเตอรและป มไฮ
ดรอลิค เฟองขับลอตีนตะขาบ ลูกกลิ้งรองรับตีนตะขาบ เปนตน ปริมาณการสต็อกอะไหลตอง
มีตามรุน และยี่หอรถตัดออยที่ไดขายไป ผูซื้อควรพิจารณาวามีปริมาณเพียงพอหรือไม
อยางไร ยกเวนอะไหลที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด
(4) ผูแทนจําหนายหรือผูขายควรออกหนังสือรับประกันสินคาการซื้อขายแกผูซื้อ โดยตองกําหนด
ใหบริการคาแรงซอมและคาอะไหลฟรี ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม ยกเวนในกรณีที่ผูซื้อใชรถ
ตัดออยดวยความประมาทเลินเลอและการใชผิดวิธี เชน ขับรถตัดออยชนกอนหิน ตอไม ตก
สะพาน ตกคูหรือรองน้ํา และขาดการบํารุงรักษา ดูแล อยางถูกวิธี จนทําใหรถตัดออยเสียหาย
ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ ทางผูซื้อควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมเองทั้งหมด
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(5) ผูแทนจําหนายหรือผูขายควรแจกฟรีหนังสือคูมือการดูแล บํารุงรักษา รถตัดออย และหนังสือ
แสดงรายการชิ้นสวนอะไหลของรถตัดออยภาษาไทยใหกับผูซื้อ
(6) ผูแทนจําหนายหรือผูขาย ควรมีหนวยบริการและจํานวนชางเทคนิคของตนเองเพียงพอ และ
อะไหลใหมที่พรอมใหบริการซอมเปลี่ยน ใหกับรถตัดออยที่เกิดเสี ยในบริเวณไรออย
โดยเฉพาะในชวงฤดูการหีบออย เพื่อใหผูซื้อสามารถใชรถตัดออยทํางานได อยางตอเนื่อง
(7) ผูแทนจําหนายหรือผูขายควรใหบริการฝกอบรมการใชรถตัดออยที่ถูกตอง และการบํารุงรักษา
ดูแล รถตัดออยที่ถูกวิธีแกผูซื้อ จนแนใจวา ผูซื้อสามารถใชและบํารุ งรักษา รถตัดออยไดอยาง
ถูกตอง และไมควรคิดคาใชจายจากผูซื้อ
3. รถตัดออยเกาสภาพดีจากตางประเทศ
(1) ผูขายควรเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคทําธุรกิจเกี่ยวของกับเครื่องจักรกลเกษตร และมี
สถานที่ดําเนินธุรกิจการคาที่เปนหลักแหลงที่แนนอนชัดเจนในประเทศไทย
(2) รถตัดออยเกาควรเปนรถที่นําเขามาทั้งคัน และเสียพิกัดภาษีศุลกากรการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรถูกตองตามกฎหมาย ไมควรนําสวนประกอบเปนอะไหล หรือชิ้นสวนแยกเปน
สวนๆ ของรถตัดออยคละรุนกันเขามา เพื่อนํามาใชประกอบเปนรถตัดออยในประเทศ
(3) รถตัดออยเกาสภาพดีจากตางประเทศ ควรเปนรถตัดออยเกาที่นําเขามาจากตางประเทศ และ
ควรผานการตรวจสอบระบบการทํางานตางๆ ของรถตัดออยทั้งคัน เพื่อเปนการยืนยันวา เปน
รถตัดออยเกาสภาพดีจริง และพรอมใชงาน กอนสงมอบใหกับผูซื้อ ดังนี้
(3.1) ควรผานการตรวจสอบระบบเครื่องยนต เชน วัดคาความดันภายในกระบอกสูบทุก
ลูกสูบและคาควรไมต่ํากวารอยละ 80 ของคาเกณฑปกติ ความเร็วรอบทํางาน
เครื่องยนตควรสม่ําเสมอ อัตราการเรงดี การเดินเครื่องรอบต่ําดี ไมมีการรั่วบริเวณ
ซีลน้ํามัน ควันไอเสียไมดํา เปนตน โดยมีการบันทึกแสดงรายการตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบระบบเครื่องยนต และหากมีรายการใดแกไขปรับ ปรุง หรือ การเปลี่ยนชิ้นสวน
ก็บันทึกดวยเพื่อจัดทําประวัติยืนยันสภาพดีของเครื่องยนต มอบใหกับผูซื้อ
(3.2) ควรผานการตรวจสอบการทํางานระบบไฮดรอลิค เชน คาความดันน้ํามันและอัตราการ
ไหลของน้ํามันไฮดรอลิคที่ตําแหนงตางๆ ทุกแหงในระบบควรมีคาไมต่ํากวารอยละ 80
ของคาสูงสุด และไมมีการรั่วซึม ระบบการทํางานของวาลวไฮดรอลิคปกติไมติดขัด โดย
มีการบันทึกแสดงรายการตามมาตรฐานการตรวจสอบระบบไฮดรอลิค และหากมี
รายการใด แกไขปรับ การเปลี่ยนชิ้นสวน ก็ใหบันทึกรายการดวย เพื่อจัดทําประวัติ
ยืนยันสภาพดีของระบบไฮดรอลิค มอบใหกับผูซื้อ
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(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(3.3) โครงสรางหลักของรถตัดออยไมบิดเสียรูปทรง โดยเฉพาะโครงสรางบริเวณแกนใบมีด
สับทอน และตัดโคนออย เชน ระยะหางบริเวณชองเพลาใบมีดสับทอนบน-ลางของแต
ละเพลามีคาเทากัน หรือมีคาไมเกินคาความเผื่อตามแบบพิมพเขียว หรือคาสูงสุดและ
ต่ําสุดตางกันไมควรเกิน 1 มิลลิเมตร
(3.4) ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบทําความเย็น และสวนอื่นๆ ก็ควรทําในทํานองเดียวกัน คือ
แสดงการบันทึกรายการผลการตรวจสอบเพื่อเปนประวัติของรถตัดออยคันดังกลาวทุก
คัน และควรแนบมาพรอมกับใบเสนอราคารถตัดออย
(3.5) ภายหลังที่รถตัดออยเกาผานการตรวจสอบแลว ผูขายควรทําความสะอาด ขจัดสนิม
และใชสีที่มีคุณภาพดีพนรถตัดออยใหมทั้งคัน
ผูขายควรเปลี่ยนถายน้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตใหม และเปลี่ยนกรองน้ํามันไฮ
ดรอลิค กรองน้ํามันเครื่องยนต และกรองอากาศใหมทั้งหมด ลางระบบน้ําหลอเย็นและเปลี่ยน
ถายน้ําหลอเย็นใหมและเติมสารปองกันสนิมดวย
ผูขายไมควรนํารถตัดออยเกาตางประเทศที่ไดนําเขามาใชในประเทศแลว ขายตอใหกับผูซื้อ
หากพบในภายหลังวาไดมีการกระทําดังกลาว ผูขายควรรับผิดชอบคืนเงินเทากับจํานวนเงินที่
ขายใหกับผูซื้อเต็มจํานวน โดยไมหักคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ กับทั้งยัง ควรจายคาสูญเสีย
โอกาสในการใชรถตัดออยแกผูซื้อใน 1 ฤดูการหีบออย เพราะถือวาผูขายไมซื่อสัตยตอผูซื้อ
ผูขายควรแจกฟรีหนังสือคูมือการดูแล บํารุงรักษา รถตัดออย และหนังสือแสดงรายการ
ชิ้นสวนอะไหลของรถตัดออยภาษาไทยใหกับผูซื้อ
รถตัดออยควรสามารถตัดออยครั้งแรกได 2,000 ตันออย โดยที่รถตัดออยไมเสียหาย รวมทั้ง
ระบบเครื่องยนต ระบบไฮดรอลิค ระบบการตัดโคนและสับทอนออย สามารถทํางานได
ตามปกติ แตหากรถตัดออยเกิดเสียหายจากการตัดออยดังกลาว ผูขายควรดําเนินการ
ซอมแซมรถตัดออยใหอยูในสภาพดี โดยผูซื้อไม ควรออกคาใชจายใดๆ จนรถตัดออยสามารถ
ตัดออยไดครบ 2,000 ตันออย โดยไมเกิดความเสียหาย เปนตน
ผูขายควรออกหนังสือรับประกันสินคาการซื้อขายแกผูซื้อ โดยกําหนดการใหบริการคาแรง
ซอมและคาอะไหล ฟรี ในชวงเวลาที่เหมาะสม เวนแตในกรณีที่ผูซื้อใชรถตัดออยดวยความ
ประมาทเลินเลอและใชผิดวิธี เชน ขับรถตัดออยชนกอนหิน ตอไม ตกสะพาน ตกในคูหรือ
รองน้ํา และขาดการบํารุงรักษา ดูแล อยางถูกวิธี จนทําใหรถตัดออยเสียหาย ซึ่งกรณีนี้
ทางผูซื้อควรเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยเองทัง้ หมด
ผูขายควรมีการสต็อกอะไหลใหม สําหรับรับรองบริการซอมแซม ดูแลและบํารุงรักษารถตัด
ออย ภายหลังการขายในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอะไหลชนิดสิ้นเปลือง และอะไหล
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สําคัญ เชน ใบมีดตัดโคน ใบมีดสับทอน กรองน้ํามั นไฮดรอลิค กรองน้ํามันเครื่อง สายทอ
น้ํามันไฮดรอลิค ชุดเฟองขับใบมีดตัดโคนและสับทอน วาลวควบคุม มอเตอรและปมไฮดรอ
ลิค เฟองขับลอตีนตะขาบ สายพานเหล็ก ลูกกลิ้งรองรับตีนตะขาบ เปนตน ไวในสต็อกแยก
ตามยี่หอ/รุน ที่ไดนําเขามาขาย โดยผูซื้อควรพิจารณาวามีปริมาณเพียงพอหรือไมอยางไร
เวนแตเปนอะไหลที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด
(10) ผูขายควรมีชางเทคนิคของตนเองเพียงพอ และอะไหลใหมที่พรอมใหบริการซอมเปลี่ยน
ใหกับรถตัดออยที่เกิดเสียในบริเวณไรออย โดยเฉพาะในชวงฤดูการหีบออย เพื่อใหผูซื้อ
สามารถใชรถตัดออยทํางานได อยางตอเนื่อง
(11) ผูขายควรใหบริการฝกอบรมการใชรถตัดออยที่ถูกตอง และการบํา รุงรักษา ดูแล รถตัดออยที่
ถูกวิธีแกผูซื้อ จนแนใจวา ผูซื้อสามารถใชและบํารุงรักษา รถตัดออยไดอยางถูกตองและไม
ควรคิดคาใชจายจากผูซื้อ
หมายเหตุ
ขอแนะนําในการพิจารณาคุณสมบัติรถตัดออยนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการ
พิจารณาซื้อรถตัดออยของผูซื้อ (ชาวไรออย/โรงงานน้ําตาล) ไมใชหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อบังคับใหผูซื้อ
ตองถือปฏิบัติตาม การพิจารณาคุณสมบัติและการจัดสินใจซื้อรถตัดออยขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูซื้อเปน
สําคัญ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย

