
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) 
รถยนต�บรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค� ขนาดความจุไม)น*อยกว)า 6,000 ลิตร 

ราคา 2,500,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม 2562) 
 
หลักการและเหตุผล 

ป�จจุบัน สถานการณ�ความรุนแรงจากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช&น ภัยแล(ง อัคคีภัย ไฟป+า
และหมอกควัน นับวันยิ่งมีความถ่ีและทวีความรุนแรงข้ึน เหตุการณ�ดังกล&าวยังได(ส&งผลต&อร&างกาย ชีวิต 
ทรัพย�สินของประชาชนและรัฐ อีกทั้งยังเป2นสาเหตุที่ส&งผลกระทบต&อการพัฒนาด(านเศรษฐกิจ สังคม และการ
บริหารจัดการขององค�การบริหารส&วนตําบลขามเฒ&า โดยรวม 

องค�การบริหารส&วนตําบลขามเฒ&า มีหน(าที่และภารกิจจักต(องปฏิบัติดําเนินการ ให(เป2นไปตาม
กฎหมายที่กําหนดให(เป2นอํานาจ หน(าที่ เช&น การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร(อย 
การพัฒนาส&งเสริมคุณภาพชีวิตและอ่ืนๆ จึงมีความจําเป2นต(องดําเนินการจัดหารถยนต�บรรทุกนํ้า เพื่อเตรียม
ความพร(อม ด(านเครื่องจักรกล เพื่อใช(เป2นเคร่ืองมือในการรับมือ หรือตอบโต( ป:องกันและบรรเทาทุกข�จากเหตุ
สาธารณภัยของหน&วยปฏิบัติระดับท(องถ่ิน และสามารถใช(พัสดุ ครุภัณฑ�นั้นได(อย&างอเนกประสงค�หรือหลาย
วัตถุประสงค� เช&น ภารกิจขนส&งน้ําอุปโภค-บริโภค ภารกิจระงับอัคคีภัย หรือภารกิจสนับสนุนการดับเพลิง 
รวมท้ังการให(บริการสาธารณะที่เก่ียวข(องตามความจําเป2น เหมาะสม 

วัตถุประสงค� 

เพื่อใช(ในภารกิจด(านการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถใช(งานอเนกประสงค� 

คุณลักษณะทั่วไป 
  เป2นรถยนต�บรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค� ชนิด 6 ล(อ เคร่ืองยนต�ดีเซลแบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ 
เครื่องยนต�มีกําลังไม&น(อยกว&า 170 กิโลวัตต�(Kw.) ปริมาตรความจุถังบรรจุนํ้าไม&น(อยกว&า 6,000 ลิตร เพื่อใช(
ในการลําเลียงหรือขนส&งน้ําอุปโภค–บริโภค การสนับสนุนน้ําในการดับเพลิง มีสมรรถนะในการฉีดล(าง รดพรม
ถนน รดน้ําต(นไม( ฯลฯ ลักษณะการใช(งานแบบอเนกประสงค� ตอนหน(าเป2นหัวเกNง ผู(ปฏิบัติงานสามารถน่ังได(ไม&
น(อยกว&า 3 คน พร(อมติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารและเคร่ืองดับเพลิงแบบห้ิว ตอนท(ายติดต้ังถังบรรจุน้ํา พร(อม
เคร่ืองสูบน้ําหรือป�Pมน้ํา และสเปรย�บาร�สําหรับรดน้ําต(นไม(ท้ัง 2 ข(าง พร(อมติดตั้งแท&นปRนฉีดน้ํา โคมไฟส&อง
สว&าง กล&องเก็บอุปกรณ� มีสัญญาณไฟต&างๆ ตามที่กรมขนส&งทางบกกําหนด เพื่อความปลอดภัยของเจ(าหน(าท่ี
ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ท่ีมีแสงน(อยตามความจําเป2น และเหมาะสม 

เป2นรถยนต�บรรทุกน้ํา ที่ผลิตจากโรงงานท่ีได(รับใบอนุญาตให(ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
หรือได(รับการรับรองระบบคุณภาพโรงงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข&ายการออกแบบ ผลิต พัฒนา 
การบํารุงรักษาซ&อมแซม หรือตัวแทนจําหน&าย โดยมีหนังสือแต&งตั้งตัวแทนจําหน&าย พร(อมนําเอกสารรับรองมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยวัสดุท่ีนํามาประกอบ ทําจากผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง มีระบบสัญญาณไฟ
ถูกต(อง ครบถ(วน ตามประกาศกรมการขนส&งทางบก หรือกฎกระทรวง อุปกรณ�ทุกชนิดเป2นของใหม& ไม&เป2น
ของเก&าเก็บ โดยตัวรถและเครื่องยนต�เป2นยี่ห(อเดียวกันและมีศูนย�บริการอยู&ในเขตพื้นท่ีในเขตจังหวัดท่ี
หน&วยงานองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินนั้นต้ังอยู& 
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คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวรถยนต� 
 1.1  ตัวรถ เครื่องยนต�หรือโครงสร(างหลัก ต(องเป2นยี่ห(อเดียวกัน ติดตั้ง และประกอบสร(าง  

ตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
 1.2 ความกว(างของตัวรถไม&น(อยกว&า 2.4 เมตร หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
 1.3 ความยาวรวมของตัวรถไม&น(อยกว&า 6.4 เมตร แต&ไม&เกิน 9.75 เมตร หรือตาม 

มาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
 1.4 เป2นรถยนต�บรรทุกหน(าสั้น ชนิด 6 ล(อ ล(อหน(าเด่ียว ล(อหลังคู& มีที่น่ังไม&น(อยกว&า 3 ท่ี 

นั่ง พร(อมกระทะล(อพร(อมยางอะไหล&จํานวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ�ส&วนควบท่ีจําเป2นตามมาตรฐานของผู(ผลิต 
 1.5 เป2นรถยนต�บรรทุกท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เครื่องวิทยุ และสัญญาณไฟต&าง ๆ เช&น 

สัญญาณไฟวับวาบพร(อมลําโพง ติดตั้งเรียบร(อย ถูกต(อง ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร(อมใช(งาน 
 1.6 ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงประจํารถ แบบห้ิว ประเภทสารทดแทนฮาลอน (BCF/NON-CFC)  

ขนาดไม&น(อยกว&า 10 ปอนด� RATING 2A : 10B : C จํานวนไม&น(อยกว&า 2 ถัง พร(อมใช(งาน 
2. เครื่องยนต� 

2.1  เป2นเครื่องยนต�ดีเซล(Diesel Engine) ขนาด 6 สูบ แบบ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ 
ไม&น(อยกว&า 6,000 ซีซี ระบายความร(อนด(วยน้ํา ที่ได(มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมรถยนต�ขนาดใหญ& ท่ีใช(
เครื่องยนต�แบบจุดระเบิดด(วยการอัด เฉพาะด(านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต�ระดับท่ี EURO3 ท่ี
มีขายในป�จจุบัน หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๓๑๕-2551 หรือสูงกว&า โดยตัวรถและเครื่องยนต�เป2นยี่ห(อ
เดียวกัน 

2.2  เป2นเครื่องยนต�ดีเซล มีกําลังสูงสุด ไม&น(อยกว&า 170 กิโลวัตต� (Kw.) 
2.3  เป2นเครื่องยนต�ระบบจ&ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลควบคุมด(วยระบบคอมพิวเตอร� 

3. ระบบส)งกําลัง 
3.1  คลัทช� แห(งแผ&นเดียวหรือตามมาตรฐานของโรงงานผลิต 
3.2 มีเกียร�เดินหน(าไม&น(อยกว&า 6 เกียร� และเกียร�ถอยหลังไม&น(อยกว&า 1 เกียร� หรือตาม 

มาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
4. ระบบบังคับเลี้ยว 

4.1 พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู&ทางด(านขวา มีระบบช&วยผ&อนแรง (Hydraulic Power  
Steering)  

5. ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง  
5.1 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง มีความจุไม&น(อยกว&า 200 ลิตร ตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 

6. ระบบกันสะเทือน 
6.1 ระบบกันสะเทือนหน(า ชนิดแหนบ พร(อมโช(คอัพ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
6.2 ระบบกันสะเทือนหลัง ชนิดแหนบ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 

7. ระบบห*ามล*อ  
7.1 ระบบห(ามล(อ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
7.2 มีระบบห(ามล(อขณะจอด หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 
7.3 มีระบบช&วยเบรก แบบไอเสีย 
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8. สมรรถนะรถ 

8.1 สามารถรองรับน้ําหนักตัวรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT :  
G.V.W.)  ไม&น(อยกว&า 12,000 กิโลกรัม 

9. ระบบไฟฟBา เสียงสัญญาณ และไฟสัญญาณ 
  9.1 ใช(ระบบไฟฟ:า 24 โวลท� (Volt) 
  9.2 อัลเทอร�เนเตอร� 24 โวลท� (Volt) 
  9.3 แบตเตอร่ีชนิด 12 โวลท� (Volt) ขนาดไม&น(อยกว&า 60 แอมแปร�/ชั่วโมง จํานวน 2 ชุด 
  9.4 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเลคทรอนิกส�ไซเรน และไมค�พูด ขนาดไม&น(อยกว&า ๑๐0 
วัตต�(Watt) โดยติดตั้งในหัวเกNงด(านหน(า ในตําแหน&งท่ีเหมาะสม ไซเรนสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได( ไม&น(อยกว&า 
5 เสียง โดยต(องแนบ แบบ รูป หรือแคตตาลอกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

9.5 ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ (ชนิด LED สีแดง) ด(านบนหัวเกNงชนิดแผง ขนาด 
ยาวไม&น(อยกว&า 120 เซนติเมตร กว(างไม&น(อยกว&า 20 เซนติเมตร และสูงไม&น(อยกว&า 12 เซนติเมตร พร(อม
ลําโพง และฝาครอบโลหะปลอดสนิมอย&างดี โดยสัญญาณไฟแยกอิสระจากกัน (หากด(านใดด(านหน่ึงชํารุด อีก
ด(านก็สามารถทํางานได() โดยต(องแนบ แบบ รูป หรือแคตตาลอกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

10. ถังบรรจุนํ้า 
  10.1 ถังบรรจุนํ้ารูปทรงรี มีปริมาตรความจุไม&น(อยกว&า 6,000 ลิตร สร(างด(วยเหล็กสแตน
เลส หรือเหล็กแผ&นชุบซิงค�กันสนิมมาตรฐานอย&างดี มีความหนาไม&น(อยกว&า 3 มิลลิเมตร สําหรับบรรจุน้ํา
อุปโภค–บริโภค หรือน้ําเพื่อการดับเพลิง โดยก้ันเป2นช&อง จํานวน 3 ช&อง ด(วยเหล็กสแตนเลส หรือเหล็กแผ&น
ชุบซิงค�กันสนิมมาตรฐานอย&างดี หนาไม&น(อยกว&า 3 มิลลิเมตร (เพื่อป:องกันการกระแทกของน้ําขณะรถ
ขับเคลื่อน) 
  10.2 ถังบรรจุน้ํามีช&องสําหรับเจ(าหน(าที่สามารถเข(าไปทําความสะอาดภายในถังนํ้าได( ขนาด
เส(นผ&านศูนย�กลางไม&น(อยกว&า 50 เซนติเมตร จํานวนไม&น(อยกว&า 2 ช&อง พร(อมมีฝาเป�ด – ป�ด 

  10.3 มีตู(เก็บวัสดุอุปกรณ� เช&น สายส&งน้ํา วัสดุ อุปกรณ� สามารถเป�ด-ป�ดได( พร(อมติดตั้ง 
บันไดข้ึนลงด(านข(างและด(านท(ายของถังนํ้า ท้ัง 2 ข(าง เพื่ออํานวยความสะดวกแก&เจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงาน เช&น 
การควบคุมแท&นปRนฉีดนํ้า การทําความสะอาด การส&องสว&าง โดยติดตั้งเหล็กตอกลายกันลื่นเพื่อความปลอดภัย
ของเจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของโรงงานผู(ผลิต 

10.4 มีแผงควบคุมการทํางานติดตั้งอยู&ด(านข(างท้ังสองข(างของตัวรถ เพื่อควบคุมการดูด-การ 
จ&ายนํ้า 

11. ระบบสูบนํ้า ท)อนํ้า สายส)งนํ้า และหัวฉีดนํ้าประจํารถ 
  11.1 เครื่องสูบน้ํา/ป�Pมน้ํา 

11.1.1 เป2นป�Pมสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย� โดยเคร่ืองสูบน้ําสามารถทําสุญญากาศ 
ดูดนํ้าได(เองโดยไม&ต(องล&อน้ํา (SELF-PRIMING PUMP) ไม&ใช(ระบบสุญญากาศอ่ืนช&วยในการสูบน้ํา ใบพัดทําจาก
เหล็กหล&อ หรือทองเหลือง หรืออลูมินั่มอัลลอยด� พร(อมติดตั้งเป2นไปตามมาตรฐานป:องกันอัคคีภัย ของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห&งประเทศไทย (วสท.) หรือมาตรฐานการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง NFPA 20 หรือผลิตจาก
โรงงานท่ีได(รับมาตรฐาน ISO 9001 และเป2นเคร่ืองสูบน้ําที่ผ&านการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) อัตราการสูบนํ้าได(ไม&น(อยกว&า 1,800 ลิตร/นาที ท่ีรอบไม&เกิน 1,100 รอบ/
นาที 
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11.1.2 ป��มสูบนํ้าได(รับกําลังขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต� ผ&านระบบถ&ายทอดกําลังซ่ึงต&อ 
ออกมาจากข(างเกียร�รถยนต� (Power Take Off : PTO) สามารถสูบส&งน้ําได(ไม&น(อยกว&า 1,500 ลิตร/นาที ท่ี
รอบไม&เกิน 800 รอบ/นาที โดยสามารถทําแรงดันได(ไม&น(อยกว&า 400 ปอนด�/ตารางนิ้ว และสามารถฉีดน้ําได( 
ระยะไกล ไม&น(อยกว&า 30 เมตร จากตัวรถ โดยแนบแคตตาล็อก หรือรูป แบบ ของป��มน้ําพร(อมเอกสารในวัน
ยื่นซองเสนอราคา 

11.1.3 มีเคร่ืองวัดแรงดัน (Pressure Gauges) เพื่อแสดงสถานะการทํางานของป��ม 
สูบนํ้า 
  11.2 ระบบท&อน้ํา   

11.2.1 มีทางสําหรับสูบนํ้าเข(าจากแหล&งน้ํา พร(อมติดตั้งระบบวาล�ว ป�ด-เป�ด แบบ 
บอลวาล�ว พร(อมข(อต&อ ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางภายในรูนํ้าผ&าน ไม&น(อยกว&า 3 นิ้ว อยู&ด(านข(างทั้ง 2 ข(าง 

11.2.2 มีทางจ&ายนํ้าออก พร(อมติดตั้งวาล�ว ป�ด-เป�ด แบบบอลวาล�วพร(อมข(อต&อโลหะ  
เช&น ทองเหลือง หรืออลูมิน่ัมอัลลอยด� ชนิดสวมเร็ว ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางในรูน้ําผ&าน ไม&น(อยกว&า 2.5 นิ้ว 
อยู&ด(านข(างทั้ง 2 ข(าง 

11.2.3 มีทางน้ําสําหรับแท&นปRนฉีดนํ้า พร(อมติดตั้งระบบวาล�วป�ด-เป�ด แบบบอล 
วาล�ว ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางภายในรูน้ําผ&านไม&น(อยกว&า 2.5 นิ้ว จํานวนไม&น(อยกว&า 1 ชุด 

11.2.4 มีท&อทางลัดนํ้า (By Pass) เพื่อป:องกันการสูบ-จ&ายน้ํา ชํารุด ขนาดเส(นผ&าน 
ศูนย�กลางในรูนํ้าไม&น(อยกว&า 2.5 น้ิว 

11.2.5 มีมาตรวัดแสดงระดับนํ้า หรือหลอดแสดงระดับน้ํา ติดตั้งในบริเวณท่ีมองเห็น 
ชัดเจน 
  11.3 สายส&งน้ํา และท&อสูบนํ้า 

11.3.1 สายส&งนํ้า (Fire Hose) ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางไม&น(อยกว&า 2.5 นิ้ว ยาวไม& 
น(อยกว&า 20 เมตร พร(อมข(อต&อโลหะ เช&น เหล็กหล&อ หรือทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว จํานวน 2 เส(น ทอจากใย
สังเคราะห�โพลีเอสเตอร�(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอก
เคลือบด(วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช(งาน (Working Pressure) ไม&น(อยกว&า 250 ปอนด�/ตารางน้ิว โดย
แนบแคตตาล็อก แบบ รูป มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.3.2 สายส&งนํ้า (Fire Hose) ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางไม&น(อยกว&า 1.5 นิ้ว ยาวไม& 
น(อยกว&า 20 เมตร พร(อมข(อต&อโลหะ เช&น เหล็กหล&อ หรือทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว จํานวน 2 ชุด ทอจากใย
สังเคราะห�โพลีเอสเตอร�(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอก
เคลือบด(วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช(งาน (Working Pressure) ไม&น(อยกว&า 200 ปอนด�/ตารางน้ิว โดย
แนบแคตตาล็อก แบบ รูป มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.3.3 ท&อสูบนํ้า พร(อมหัวกรองผงมีลิ้นกันกลับ เป2นท&อดูดนํ้าแบบผิวเป2นลอน ชั้นใน 
ทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห� ที่มีความยืดหยุ&นสูง เสริมแรงด(วยโครงสร(างเหล็กชั้นนอกหุ(มด(วยยาง
สังเคราะห� มีขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางไม&น(อยกว&า 3 นิ้ว ยาวไม&น(อยกว&า 6 เมตร จํานวน 1 เส(น มาตรฐาน 
มอก.  
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  11.4 หัวฉีดน้ําด(ามปRน แบบปรับระดับได( 

11.4.1 หัวฉีดนํ้าด(ามปRนที่สามารถปรับแรงดันได( 4 ระดับ สามารถปรับเป2นลําตรง  
และปรับฝอยได( จํานวน 1 ชุด ทําจากวัสดุท่ีมีความความทนทาน เช&น อลูมิน่ัมอัลลอยด� ลูกบอลวาล�วทําจาก
วัสดุที่มีความความทนทาน เพื่อการใช(งานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช(กับข(อต&อขนาด 2.5 นิ้วได(  
  11.5 แท&นปRนฉีดนํ้าดับเพลิง (Water  Monitor) ประจํารถ 

       11.5.1 แท&นปRนฉีดนํ้าลําตรง สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได(และหมุนฉีดน้ําได( 360 องศา  
ต&อเนื่อง 

11.5.2 แท&นปRนฉีดน้ําดับเพลิง เป2นผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพสูงโดยติดตั้งด(านบนของถัง 
น้ําทําด(วยโลหะ   เช&น  สแตนเลส  หรือทองเหลือง   หรือทองเหลืองชุบหรือตามมาตรฐานผู(ผลิต  โดยแนบ
แคตตาล็อกหรือแบบ รูป เอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.6 ติดตั้งโคมไฟส&องสว&าง(Sport Light) พร(อมใช(งาน 
11.7 ติดตั้งสเปรย�บาร� (Spray bar) ทั้ง 2 ข(าง เพื่อใช(รดนํ้าต(นไม(ได( พร(อมใช(งาน 
11.8 ติดตั้งสเปรย�บาร�(Spray bar) เพื่อใช(รดพรมถนนได( พร(อมใช(งาน 
11.8 เคร่ืองมือซ&อมบํารุงประจํารถ ตามมาตรฐานผู(ผลิต    จํานวน 1 ชุด  
11.9 เคร่ืองมือและอุปกรณ�ในการถอดล(อ      จํานวน 1 ชุด  
11.10 หัวกรองผง แบบตะกร(า ขนาดเส(นผ&านศูนย�กลางไม&น(อยกว&า 3 นิ้ว     จํานวน 1 ชุด 
11.11 อุปกรณ�ขันข(อต&อ ท&อดูดน้ําดับเพลิง     จํานวน 1 ชุด 
11.12 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยท่ีส&วนหัวของประแจมีรูสามารถสวม 

เข(า  กับหัวประปาดับเพลิงมาตรฐานได(ทันที และสามารถปรับขนาดรูได(       จํานวน 1 ชุด  
11.13 ยางอะไหล&พร(อมกระทะล(อ         จํานวน 1 ชุด 
11.14 แม&แรงไฮดรอลิคพร(อมด(าม       จํานวน 1 ชุด 
11.15 คู&มือการใช(งานและบํารุงรักษา ฉบับภาษาไทย    จํานวน 1 ชุด 

คุณลักษณะเพ่ิมเติม ดังน้ี  
1. เครื่องมือ อุปกรณ�ประจํารถ 

1.1 ติดตั้งเคร่ืองรับส&งวิทยุสื่อสารของราชการ สังเคราะห�ความถ่ีประเภทท่ี 2  จํานวน  1   เครื่อง 
เป2นเคร่ืองรับส&งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต� ระบบVHF/FM  ขนาดกําลังส&งไม&น(อยกว&า 25 Watt คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ�ของราชการ โดยแนบเอกสาร แบบ รูป แคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
ติดตั้งเรียบร(อย พร(อมใช(งาน  

1.2  มีหมวกนิรภัยสําหรับพนักงานดับเพลิง (HELMETS)     จํานวน 2 ใบ 
เป2นหมวกนิรภัยสําหรับพนักงานดับเพลิง กันความร(อนและทนความร(อน มีหงอนกันกระแทก  

มีป�กรอบตัวหมวก พร(อมหน(ากากกันดวงตา ทําจากวัสดุ Polycarbonate เป2นผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพสูง 
สามารถปรับระดับสวม ให(เหมาะสมกับผู(ปฏิบัติได( (เพื่อความปลอดภัยของผู(ปฏิบัติงาน อันมีหน(าท่ีเผชิญ หรือ
ฝ+าฟ�นอันตราย) โดยแนบเอกสาร แบบ รูป แคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

1.3 มีชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงานดับเพลิง     จํานวน 2 ชุด 
เป2นชุดกันความร(อนและทนความร(อนพร(อมรองเท(าบู(ทและถุงมือ สําหรับใช(ดับเพลิงภายนอก 

อาคาร มาตรฐาน NFPA (เพื่อความปลอดภัยของผู(ปฏิบัติงาน อันมีหน(าที่เผชิญ หรือฝ+าฟ�นอันตราย) โดยแนบ
เอกสาร แบบ รูป แคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  
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2. การพ)นสีและตราหน)วยงาน 
    2.1 การพ&นสีภายนอก พ&นสีด(วยสีกันสนิมอย&างดีไม&น(อยกว&า 2 ชั้น แล(วจึงพ&นทับด(วยสีจริง (สี 

แดง) ชนิดโพลียูรีเทนไม&น(อยกว&า 2 ชั้น ตามมาตรฐาน มอก.691 
     2.2 การพ&นสีสัญลักษณ� และตัวอักษรข(อความต&าง ๆ ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลขามเฒ&า 
กําหนด (สีขาว) 

- ด(านข(างถังน้ํา “งานปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส)วนตําบลขามเฒ)า”     
ขนาดและความสูงของตัวอักษรข(อความ มีความเหมาะสม ตามความยาวของถังน้ํา 

- ด(านข(างประตูรถด(านนอก “ตราสัญลักษณ�ของหน)วยงาน” และ “เลขรหัสครุภัณฑ�” และ      
“ใช*ในราชการเท)าน้ัน” ขนาดตัวอักษร สูงไม&น(อยกว&า 7.5 เซนติเมตร ยาวไม&น(อยกว&า 18   เซนติเมตร 

   2.3 การติดสติ๊กเกอร� และตัวอักษรข(อความต&าง ๆ ตามท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลขามเฒ&ากําหนด  
(สีขาว) 

- ด(านบนหน(ากระจกรถ “งานปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 199” ขนาดตัวอักษร สูงไม& 
น(อยกว&า 7.5 เซนติเมตร ยาวไม&น(อยกว&า 120 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสม ตามความยาวของหน(า
กระจก 

3. ข*อกําหนดอ่ืน ๆ 
 3.1  ผู(เสนอราคาจะต(องแนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียด รูปแบบรถบรรทุก เครื่องสูบน้ํา แท&นปRน
ฉีดน้ํา สายส&งน้าํ สีพ&นรถยนต�บรรทุกนํ้า และหนังสือตัวแทนจําหน&ายที่ได(รับการแต&งตั้งจากผู(ผลิตหรือผู(แทน
จําหน&ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  
 3.2 การรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช(งานปกติ เป2นระยะเวลาไม&น(อยกว&า 1 ป� หากเกิด 
มีการชํารุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู(ขายจักต(องจัดซ&อมแก(ไขจนสามารถใช(งานได(โดยไม&คิด
ค&าใช(จ&ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดาํเนินการซ&อมแซมให(ภายใน 7 วัน นับตั้งแต&ผู(ขายได(รับแจ(งให(ทราบ 
 3.3 ผู(ส&งมอบจะต(องดําเนินการจดทะเบียนรถยนต�คันดังกล&าวให(เป2นกรรมสิทธิ์ของผู(ซื้อให(เรียบร(อย 
ก&อน องค�การบริหารส&วนตาํบลขามเฒ&าจึงจะชาํระเงินค&ารถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค� 

3.4 ผู(ส&งมอบจะต(องดําเนินการค&าภาษีอากร ค&าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนจากการขายรถบรรทุกน้ําแบบ 
อเนกประสงค�ในคร้ังนี้  ผู(ส&งมอบจะต(องเป2นผู(ชําระค&าใช(จ&าย ทั้งสิ้นทุกประการ 

3.5 ผู(ส&งมอบจะต(องอบรมให(ความรู( แนะนาํวิธีการใช(งานการบํารุงรักษารถบรรทุกน้ําแบบ 
อเนกประสงค�เบ้ืองต(นแก&บุคลากรและเจ(าหน(าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน(าท่ีประจํารถ  

3.6 ในวันส&งมอบรถบรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค� วัสดุ ครุภัณฑ�ที่ส&งมอบนั้น ต(องอยู&ในสภาพพร(อม 
ใช(งานได(ทันที  

หลักเกณฑ�และสิทธใินการพิจารณา 
 ในการพิจารณาผลการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค� ตามมาตรฐานครุภัณฑ� (ธันวาคม 2562)
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (E-Biding) ครั้งน้ี องค�การบริหารส&วนตําบลขามเฒ&า จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช(หลักเกณฑ�การประเมินค&าประสิทธิภาพต&อราคา (Price Performance)  
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