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รายละเอียดรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
พร้อมติดตังอุปกรณ์ดับเพลิง จ้านวน 1 คัน
*********
ลักษณะทั่วไป
1. เป็นรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีก้าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้า มีปริมาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง
สเปรย์ด้านท้าย ส้าหรับรถน้้าต้นไม้ มีท่อดูด – ท่อส่งน้้า แท่นปืนฉีดน้้าเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชนมีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2.ผูเ้ สนอราคาที่เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผูจ้ ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่าย หรือตัวแทนผูแ้ ทนจ้าหน่าย
จากโรงงานผู้ผลิตที่มคี ุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากส้านักงานอุตสาหกรรม(รง) หรือ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ทางราชการโดยมีหนังสือรับรอง
มาตรฐาน และหากผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ้าหน่าย หรือ ตัวแทนจ้าหน่าย ให้น้าหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จ้าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
รถยนต์บรรทุก
1.รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
2.พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
3.เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า
4.มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
5.น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุก(
G.V.W.)ไม่ต่้ากว่า 7,000 กิโลกรัม
6.เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า
7.มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
8.ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค
9.มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
10.ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่นอ้ ยกว่า 60
Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน
จ้านวน 2 ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
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ถังบรรจุน้า
1.ถังบรรจุน้าสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงเหลี่ยมตาม
มาตรฐานผูผ้ ลิต
2.ด้านบนของถังบรรจุน้ามีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายในบรรจุน้าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกั้นกัน
ตก
3.มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ติดตัง้ ด้านข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถ
4.มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดพรมถนน ติดตัง้ ด้านท้ายตัวรถ
5.มีแท่นปืนฉีดน้้าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส้าหรับช่วยบรรเทา
สาธารณะภัยให้แก่ประชาชน
6.ภายในถังบรรจุน้ามีแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มม. กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อกันการ
กระแทกของน้้า
7.มีท่อระบายน้้าล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิว้ พร้อมฝาเปิด-ปิด จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ท่อ
8.แผงควบคุมการท้างานติดตัง้ อยู่ดา้ นท้ายของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด – การจ่ายน้้า
9.ทางสูบน้้าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิว้
จ้านวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 ทาง รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ทาง
10.ทางสูบน้้าจากถังบรรจุน้า พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิว้
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
11.ทางส่งน้้าออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2
½ นิว้ และข้อ
ต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง
12.ทางส่งน้้าเข้าถังบรรจุน้า พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
2 ½ นิว้ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
13.ทางส่งน้้าขึน้ แท่นปืนฉีดน้้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า2 ½ นิว้
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
14.มีท่อทางน้้าลัด(Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายช้ารุด เมื่อเครื่องสูบน้้าท้างานแต่ยังไม่ได้เปิด
ลิน้ จ่ายน้้า
15.มีมาตรวัดระดับน้้าหรือหลอดแสดงระดับน้้าในถังบรรจุน้าติดตัง้ ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
16.มีตู้เก็บสายส่งน้้า ข้อต่อ หัวฉีดน้้า และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ พร้อมบานเปิด-ปิด ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
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ปั๊มน้าดับเพลิง
1.เป็นปั๊มน้้าแรงดันสูง สามารถสูบน้้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ลิตร/นาที และท้าแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยต่อตรงจากก้าลังของเครื่องผ่านระบบถ่ายทอดก้าลัง(P.T.O.)
2.มีทางส่งน้้า ขนาด 2.5 นิว้ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
3.มีทางสูบน้้าเข้าถัง ขนาด 3 นิว้ พร้อมวาล์วเปิด-ปิดและสามารถสูบน้้าเข้าถังได้โดยไม่ต้องล่อน้้า
4.หากเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาก
ส้านักงานอุตสาหกรรม (รง) หรือเป็นผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
5.หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต่างประเทศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการรับรองจากสถาบันที่
น่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตามมาตรฐานดับเพลิง DIN ,BS ,EN ,NFPA ,UL หรือ FM
ตามข้อก้าหนดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะต้องแนบส้าเนารับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา
6.ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค และหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ้าหน่ายจากผู้ผลิต
หรือ ผู้แทนจ้าหน่ายโดยตรงของเครื่องสูบน้้าดับเพลิง มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
สายส่งน้าดับเพลิง
1.ชุดสายส่งน้้าดับเพลิง จ้านวน 2 ชุด ทอจากเส้นใยสังเคราะห์ไพลีเอสเตอร์ โดยใช้ในสมุดของ
สายผลิต จากสารสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน มีแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 200 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่นอ้ ยกว่า 325 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว สายส่งน้้ามีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้ ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมนิ ั่มอัลลอยด์น้าหนัก
ของสายไม่รวมข้อต่อไม่เกิน 8 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อคและหนังสือแต่งตัง้ ตัวแทนจ้าหน่ายมาในวันยื่น
ซองเสนอราคา
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
1.สัญญาณฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายก้าหนดแถวยาวทรงสี่เหลี่ยมแบบหมุนและ
LED ทรงเหลี่ยม
ติดตัง้ ด้านหน้ารถเหนือคนขับประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจน จ้านวน 4 หลอด และหลอด
LED 12 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
1.1มีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอด
HALOGEN แบบ 55 วัตต์ รวม 4 ดวง ด้านซ้าย-ขวา มีโคมไฟ
ข้างละ 2 ชุด แต่ละจุด มีจานโค้งท้าด้วยโลหะ ชุบโครเมี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพความสว่าง
แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ กึ่งกลางระหว่างหลอดไฟ ติดตัง้ แผ่นสะท้อนแสง ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความ
เข้มของแสงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
1.2ด้านใต้ของชุดสัญญาณไฟหมุนมีชุดไฟกระพริบ
LED จ้านวน 12 ชุด ภายในชุด
ประกอบด้วยหลอด LED จ้านวน 4 ดวง ติดตัง้ เป็นแนวยาว จากด้านซ้ายไปด้านขวา จ้านวน 12 ชุด
1.3ฝาเลนส์ครอบดวงไฟท้าด้วยวัสดุโพลีคาร์บอร์เนตหรือ
Lcxan ช่องซ้ายและขวามีสเี ลนส์
ตามกฎหมายก้าหนด ด้านชนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพื่อเพิ่มความเข้มของแสง ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขา
ติดตัง้ ) ยาว 45 นิว้ สูง 6 นิว้ กว้าง 12 นิว้
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2.สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยม ยึดแน่นเป็นระดับเดียวกันโดยตลอด บริเวณตรงกลางชุด
สัญญาณไฟมีเนื้อที่พร้อมติดตัง้ ล้าโพงขนาด 100 วัตต์ ได้โดยมีฝาครอบล้าโพง ท้าด้วย Stainnless Steel
เจาะเป็นช่อง ๆ ให้เสียงแผ่กระจายดังชัดเจน มีเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ก้าลังขยายขนาด
100 วัตต์ ใช้กระแสตรง 24 โวลท์ พร้อมไมด์ส้าหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
มีปุ่มหมุนให้ความแตกต่างของเสียง 4 เสียง
3.หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งช้ารุด ไฟดวงอื่นที่
ยังท้างานได้ตามปกติ มอเตอร์ทุกตัว ห้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่านความถี่
4.มีกล่องควบคุมสัญญาณไฟฉุกเฉินแยกอิสระสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ไฟหมุนได้ทีละ 2 ดวง
หรือ พร้อมกันทั้ง 4 ดวง และสามารถควบคุมการกระพริบของไฟ
LED ได้ 15 รูปแบบ สามารถเลือก
กระพริบเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว หรือด้านหลังอย่างเดียวหรือพร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ได้
5.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน(มอก.) หรือ ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
9001-2552 และ ISO 9001-2008
ติดตังชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลียว
1.ติดหลอดไฟ ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ
LED ไม่น้อยกว่า 10 ดวง ติด
โคม ไฟมีขนาดไม่น้อย 160 มิลลิเมตร x 110 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบท้า
จากพลาสติก ABS ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 ในขอบข่าย
การออกแบบส้าหรับใช้ยานพาหนะ ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อคของชุดไฟท้ายรถ โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
การพ่นสีและตราหน่วยงาน
1.การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่
น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก้าหนด)
2.เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก้าหนด
อุปกรณ์ประจ้ารถ
1.สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิว้ ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ จ้านวน 1 ชุด
2.ท่อดูดตัวหนอน 3 นิว้ ยาว 20 ฟุต พร้อมข้อต่อ จ้านวน 1 ชุด
3.ตะแกรงกรองผงขนาด 3 นิว้
จ้านวน 1 ชุด
4.ตะกร้ากรองผง
จ้านวน 1 ชุด
5.หัวฉีดด้ามยาวขนาด 2.5 นิว้ ยาว 30 นิว้ จ้านวน 1 ชุด
6.หัวฉีดปรับฝอย
จ้านวน 1 ชุด
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เงื่อนไขและการรับประกัน
1.ผูเ้ สนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกน้้าอเนกประสงค์มาประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
2.ผูเ้ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ เครื่องสูบน้้า สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
3.ผูเ้ สนอราคารวมเป็นตัวแทนผูแ้ ทนจ้าหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจ้าหน่ายของ
รถยนต์บรรทุกน้้าแบบอเนกประสงค์ , รถยนต์บรรทุก , เครื่องสูบน้้าและสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีหลักฐาน
การเป็นตัวแทนจ้าหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
4.ผูเ้ สนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา
1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
5.ก้าหนดส่งมอบภายใน 60 วัน
6.ผูเ้ สนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน

