
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ  

เคร่ืองยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  อ าเภอปา่โมก  จังหวัดอ่างทอง 
………………………………………………………………………………………… 

๑.ลักษณะทั่วไป 
 เป็นรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวรถยนต์บรรทุกเป็นชนิด ๖ 
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พวงมาลัยขวา แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน ้า มีถังบรรจุ
น ้าเป็นแบบสแตนเลสไร้สนิม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร พร้อมติดตั งปั๊มสูบน ้าแบบแรงเหวี่ยง
หนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว พร้อมมีเกียร์ทดในตัว มีระบบหล่อล่ืนด้วยน ้ามัน ตัวเรือนเครื่องสูบน ้าสร้างด้วย
อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ สามารถสูบน ้าท่ีแรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/
นาที และท้าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ ว ท้างานด้วยเครื่องยนต์ตัวของรถโดยผ่านระบบ
ถ่ายทอดก้าลังแบบ SIDE PTO และอุปกรณ์แท่นปืนฉีน ้า สายส่งน ้า สัญญาณไฟเตือน วิทยุส่ือสาร ครบถ้วน 
เพื่อใช้ในการล้าเลียงน ้าอุปโภค บริโภค ล้าเลียงน ้า ช่วยการดับเพลิงฉีดล้างถนน รถน ้าต้นไม้ (ทั งนี การก้าหนด
มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

๒.ตัวรถยนต์บรรทุก 
๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน ้า 
๒.๒ น ้าหนักรถ รวมน ้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน หรือตามท่ี กฎหมายก้าหนด 
๒.๓ พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ภายในเก๋ง มีเบาะนั่งด้านหน้า ๓ ท่ีนั่ง

เบาะนั่งพนักงานขับรถแยกเป็นอิสระสามารถปรับระยะการนั่งได้ตามความเหมาะสม 
๒.๔ ประตูซ้าย - ขวา จ้านวน ๒ บาน กระจกปรับขึ น – ลง ปิด - เปิด ได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมกุญแจ

ปิดล๊อค 
๒.๕ หลังคาเก๋งภายในมีวัสดุกรุหลังคา และวัสดุกันความร้อน พร้อมติดตั งไฟส่องสว่างภายในเก๋งตาม

มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
๒.๖ มีกระจกมองหลังภายในเก๋ง และกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย – ขวา มองได้ชัดเจนและปรับมุม

การมองได้ 
๒.๗ มีท่ีปัดน ้าฝนกระจกบังลมด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ อัน ปรับความเร็วในการปัดได้ไม่น้อยกว่า ๒ 

ระดับ และมีระบบฉีดน ้าล้างกระจก 
๒.๘ มีท่ีบังแดดติดตั งภายในห้องคนขับตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
๒.๙ มีอุปกรณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
๒.๑๐ ติดตั งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับสามารถท้าความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งานโดยใช้

น ้ายาท้าความเย็นชนิด HFC R ๑๓๔ a มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ช้ารุดและติดฟิล์มกรองแสงตาม
กฎหมายก้าหนด 

๓.ระบบเคร่ืองยนต์ 
๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน ้า 
๓.๒ มีก้าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า (HP) ท่ีความเร็วรอบไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบ/นาที 
๓.๓ ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์เป็นแบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน (Direct Injection)  
๓.๔ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี 
๓.๕ ถังน ้ามันเชื อเพลิงมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาถังเป็นแบบมีกุญแจล็อคได้ 
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๓.๖ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานตามท่ีส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕-
๒๕๕๑ (ยูโร ๓) ด้านความปลอดภัยจากมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ระดับท่ี ๔ แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

๔.ระบบส่งก าลัง 
๔.๑ คลัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ท้างานด้วยระบบไฮโดรลิค ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอย ๑ เกียร์ 
๔.๓ สามารถท้าความเร็วในการเดินทางไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
๕. ระบบห้ามล้อ 
๕.๑ ห้ามล้อเป็นระบบไฮโดรลิคร่วมกับสุญญากาศแยกเป็นอิสระ ๒ วงจรหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๕.๒ มีระบบห้ามล้อมือแบบกลไก (Mechanical Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๕.๓ มีระบบห้ามล้อช่วยแบบเบรกไอเสีย (Exhaust Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๖. วงล้อและยาง 
๖.๑ มีขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ ว ยางรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ นิ ว อายุของยาง

ภายในปีท่ีจัดซื อ 
๗. ตัวถังบรรจุน  า 
๗.๑ ถังมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยสแตนเลสแผ่นไม่น้อยกว่า เกรด ๓๐๔ L 

หรือมาตรฐานอื่น เทียบเท่า หรือสูงกว่า มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตรม้วนเป็นรูปวงรี ภายในถัง
บรรจุน ้ามีแผ่นกั น กันน ้ากระแทกสร้างด้วยสแตนเลส มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร กั นภายในถัง
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อลดแรงกระแทกของน ้าขณะรถวิ่ง 

๗.๒ มีอ่างเก็บตะกอน พร้อมวาล์ว ปิด – เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ ว จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๓ ด้านบนของตัวถังบรรจุน ้า มีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีผาปิด – เปิดล็อคได้ มีราวกันตกด้านข้างซ้าย – ขวา บน
ถังบรรจุน ้า 

๗.๔ ด้านข้างของถังบรรจุน ้าทั ง ๒ ข้าง ซ้าย – ขวา มีช่องเก็บสาย ส่ง – ดูด หรือใส่อุปกรณ์อื่น 
๗.๕ มีบันได หรือ Step ส้าหรับขึ นบนตัวถังน ้า ติดตั งอยู่ตอนท้าย จ้านวน ๒ ชุด 
๗.๖ มีหลอดวัดปริมาณระดับน ้าท่ีอยู่ในถังโดยติดตั งอยู่ด้านหลังถังบรรจุหรือต้าแหน่งท่ีมองเห็นได้

ชัดเจน จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๗ มีท่อระบายน ้าล้น ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ ว จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๘ ด้านท้ายของตัวรถติดตั งชุดสเปรย์บาร์แบบจาน ๓ จานส้าหรับใช้พรมถนน พร้อมวาล์ว ปิด – 

เปิด จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๙ ติดตั งสเปรย์บาร์ส้าหรับรดน ้าต้นไม้ระหว่างหัวเก๋ง และถังบรรจุน ้าด้านซ้าย – ขวา ด้านละ ๑ ชุด

 ๗.๑๐ ติดตั งแท่นปืนฉีดน ้าหมุนได้รอบตัว พร้อมเปล่ียนหัวฉีดน ้าสามารถปรับเปล่ียนฉีดเป็นล้าเป็น
ฝอยได้หัวฉีดมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ ว ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร จ้านวน ๑ ชุด 

๗.๑๑ ตัวแท่นปืนท้าจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอยเช่ือมพร้อมวาล์วเป็นของใหม่ โรงงานท่ีผลิตแท่นปืนต้อง
ได้รับมาตรฐาน ISO พร้อมใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแนบผลทดสอบจากหน่วยงานราชการท่ี
น่าเช่ือถือได้โดยมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายมาแสดงในวันท่ียื่นซอง จ้านวน ๑ ชุด 

๗.๑๒ ด้านข้างซ้าย – ขวาถังบรรจุน ้ามีแผงควบคุมการท้างานด้านละ ๑ ชุด พร้อมไฟส่องสว่างมาตร
วัด แรงดูด แรงดัน เพียงพอต่อการใช้งานเวลากลางคืน จ้านวน ๑ ชุด  

๗.๑๓ มีทางดูดน ้าเข้าถังมีขนาดไม่น้อยว่า ๓ นิ ว พร้อมวาล์วหรือคันโยก ปิด – เปิด ทางดูดน ้าและ
มาตรวัดแรงดูดน ้า จ้านวน ๑ ชุด 



-๓- 
 

๗.๑๔ ทางส่งน ้าออกจากถังเป็นแบบสวมเร็ว มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ ว พร้อมวาล์ว ปิด – เปิด หรือ
คันโยก ปิด – เปิด ทางส่งน ้าและมาตรวัดแรงดัน จ้านวน ๑ ชุด 

๗.๑๕ มีระบบเร่งรอบ จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๑๖ ด้านท้ายรถมีตู้เก็บอุปกรณ์มีบานประตู ปิด – เปิด ๒ บาน พร้อมกุญแจล็อค จ้านวน ๑ ชุด 
๗.๑๗ มีทางรับน ้าจากรระบบส่งน ้าภายนอกด้านท้ายมีลิ นกันน ้าไหลกลับ ชนิดสวมเร็ว มีขนาดไม่น้อย

กว่า ๒.๕ นิ ว จ้านวน ๑ ชุด 
๘.พร้อมติดตั งถังน  ายาโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร 
๘.๑ พร้อมติดตั งถังน ้ายาโฟม (Foam Tank) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ตัวถังท้าจากเหล็ก

แสตนเลสพร้อมเดินระบบทางส่งน ้ายาโฟมพร้อมวาล์ว ปิด – เปิด จ้านวน ๑ ชุด 
๘.๒ ท้าด้วยเหล็กปลอดสนิม หนาไม่ต้่ากว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

พร้อมมีช่องส้าหรับเติมน ้ายาโฟม 
๘.๓ ภายในถังมีแผ่นกันกระแทก (Baffle Plate) มีฝาเปิดปิดมิดชิดกันโฟมรั่ว 
๘.๔ ด้านล่างมีท่ีระบายน ้ายาโฟม พร้อมวาล์ว เปด  -ปิด ได้ในต้าแหน่งท่ีเหมาะสมตามาตรฐานผู้ผลิต 
๘.๕ มีช่องส่งน ้ายาโฟมและส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๙. เครื่องสูบน ้า 

 ๙.๑ เป็นปั๊มสูบน ้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว พร้อมมีเกียร์ทดในตัว มีระบบหล่อล่ืนด้วย
น ้ามัน 
 ๙.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน ้าสร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ สามารถสูบน ้าท่ี
แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และท้าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ ว ท้างาน
ด้วยเครื่องยนต์ตัวของรถโดยผ่านระบบถ่ายทอดก้าลังแบบ SIDE PTO  
 ๙.๓ เครื่องสูบน ้าเคยได้รับการจดทะเบียนจากส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไว้แล้วและผลิตจากโร
งานมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ – ๒๕๕๒ หรือสูงกว่าโดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน หนังสือแต่งตั งตัวแทน
จ้าหน่าย พร้อมกราฟแสดงประสิทธิภาพ พร้อมแคทตาล็อค เครื่องสูบน ้ามาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

๑๐. ด้านหัวรถติดตั งสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียงสัญญาณไฟวับวาบ LED  
๑๐.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ๑ ๐ . ๒  ฐ า น
ส้าหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ท้าด้วยโลหะ ขาของสัญญาณไฟเป็นแบบเหล็กดูด ๑๐.๓  ชุดหลอดไฟ
สัญญาณปรกอบด้วยหลอดแบบ LEDS จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ หลอดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด (อยู่ทางซ้าย ๒ ชุด และ
ทางขวา ๒ ชุด )ด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างขอองสัญญาณไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๓ หลอด จ้านวน ๒ ชุด โดย
ชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นอิสระต่อกัน ไม้ต้องหล่อล่ืนตลอดอายุการใช้งานไฟฉุกเฉิ นมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๕ นิ วยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ ว ความกว้างของสัญญาณไฟ
ไม่น้อยกว่า ๑ นิ ว 
 ๑๐.๔ ให้จังหวะสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า ๕ สเต็ป โดยมีสวิทซ์ไฟ ปรับสเต็ปไฟสามารถปรับในหัอง
คนขับได้ 

๑๐.๕ พร้อมติดตั งสัญญาณเสียงแบบล้าโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ แยกกับชุดสัญญาณไฟ และให้
สัญญาณเสียง ได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง โดยมีปุ่มสวิทซ์ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๑ ปุ่มเมื่อใช้ไมค์จะตัดเสียง
สัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติโดยจะไม่มีสัญญาณไซเรนดังแทรก 

๑๐.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียงเพื่อประกอบการพิจารณา
มิฉะนั นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 

๑๑.ด้านท้ายของตัวรถติดตั งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม ช่วยปฏิบัติงานระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
๑๑.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลิเมตร 
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๑๑.๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไฟฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร 
๑๑.๓ ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบ

แนวตั งหรือแนวนอน 
๑๑.๔ ภายในชุดไฟฉุกเฉินขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๑๒/๒๔ โวล์ท ใช้ระบบสายพานในการหมุนโคม 
๑๑.๕ ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด ๑๒ โวล์ท ๕๕ วัตต์/๒๔ โวล์ท ๗๐ วัตต์

 ๑๑.๖ ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนขนิด POLYCARBONATE RESIN  
๑๑.๗ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒/๒๔ โวล์ท 
๑๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ – ๒๕๕๒ ,ISO 

๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือสูงกว่า พร้อมแนบหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ –  
๒๕๕๒,ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ พรอ้มแนบแคตตาล็อกระบุรุ่นให้ชัดเจนพร้อม

แนบใบอนุญาตประกอบกิจการในขอบข่ายการผลิตสัญญาณไฟเป็นสินค้าภายในประเทศ พร้อมแนบเอกสาร
หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆมาแสดงในวันยื่นซอง 

๑๒.เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ประจ ารถ 
 ๑๒.๑ ติดป้ายบอกอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๑๒.๒ ท่อดูดน ้าแบบตัวหนอนขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมข้อต่อ จ้านวน ๑ ชุด 
 ๑๒.๓ สายส่งน ้าอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ ว ยาว ๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว อลูมิเนียม 
หรือทองเหลือง (แบบมีหู) จ้านวน ๑ ชุด 

๑๒.๔ หัวกะโหลกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จ้านวน ๑ ชุด 
๑๒.๕ ปืนฉีดน ้าดับเพลิงสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ จ้านวน ๑ ชุด 
๑๒.๖ ประแจขันสายดูดน ้า จ้านวน ๑ ชุด 
๑๒.๗ ข้อต่อประปาขนาด ๔ นิ ว ลด ๒.๕ นิ ว จ้านวน ๑ อัน 
๑๒.๘ หัวฉีดล้าตรงแบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ ว และ ๑.๕ นิ ว อย่างละ ๑ ชุด 
๑๒.๙ เครื่องสูบน ้าแรงดันสูง แบบหาบหาม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังนี  
- เป็นเครื่องสูบน ้าหอยโข่ง ชนิดไม่ต้องล่อน ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ ว ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์

เบนซิน ๕ แรงม้า (สตาร์ทด้วยไฟฟ้า) 
- สามารถสูบน ้าได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สามารถส่งน ้าได้ไกลไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร 
- พร้อมแนบหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต และแนบหนังสือรับรอง จดทะเบียน    

 (รง.๔) มาแสดงในวันเสนอราคา 
- ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO/ มอก. ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบข่ายผลิต

เครื่องสูบน ้า หรือได้รับมาตรฐานผลิต-ภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.) 
- ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ ISO ๑๔๐๐๐ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการในการด้าเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเอกสารประกอบ 
- มีผลทดสอบจากหน่วยงานราชการ มาแสดงในวันเสนอราคา 
๑๓.เคร่ืองมือประจ ารถ/คู่มือ/สมุดรับประกัน 

 ๑๓.๑ คู่มือการใช้งาน     จ้านวน ๑ ชุด 
 ๑๓.๒ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม   จ้านวน ๑ ชุด 
 ๑๓.๓ เครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานผู้ผลิต  จ้านวน ๑ ชุด 
 ๑๓.๔ กล่องใส่เครื่องมือ จ้านวน ๑ กล่อง พร้อมกุญแจล็อค 
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๑๔.การพ่นสี,ข้อความและตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 
 ๑๔.๑ สีตัวรถ,ข้อความและตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานราชการ
ก้าหนดภายหลัง 
 ๑๔.๒ กันชนด้านหน้าพ่นสี หรือติดสติกเกอร์สีสะท้อนแสง สีแดงสลับขาว 
 ๑๔.๓ ภายใต้ตัวรถยนต์พ่นด้วยน ้ายาแท็คโค้ดหรือดีกว่า 
 ๑๕ เงือนไขและการรับประกันเหตุผลในการก าหนดหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ าหน่าย 

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียด รูปแบบของรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์คันดังกล่าวให้
คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก รายละเอียด เครื่องสูบน ้า สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

- พร้อมหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่าย รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน ้ามาแสดงในวันท่ียื่นซอง 
- การรับประกัน รับประกันการช้ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ 

ปี หากเกิดการช้ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะท้าการแก้ไขได้ดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

- ก้าหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
- เหตุผลในการก้าหนดให้น้าหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ 

อบต. ทราบถึงแหล่งท่ีมาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบ้ารุงและส่ังอะไหล่จากโรงานผู้ผลิตโดยตรงท่ีอยู่ในช่างการรับประกัน
สินค้าและนอกเหนือการรับประกันซื อสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


