รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้ในการล้าเลียง
น้้าอุปโภค-บริโภค ล้าเลียงน้้าช่วยการดับเพลิงฉีดล้างถนนล้า งลานแสดงต่าง ๆ รดพรมถนน รดน้้า
ต้นไม้ มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้้ารูปทรงรี ขนาดบรรจุ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 6,000 ลิ ต ร ติ ด ตั้ ง ปั๊ ม น้้ า แรงดั น สู ง มี แ ท่ น ปื น ฉี ด น้้ า ท่ อ ดู ด น้้ า สายส่ ง น้้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการ
สนับสนุนป้องกั นอัค คีภัยหรือใช้บ ริก ารสาธารณประโยชน์มีระบบสัญ ญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
กรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถมีปั๊มน้้าและอุปกรณ์ทุกชนิด
เป็นผลิตภัณฑ์มีคุ ณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
(ISO) อุปกรณ์ทุกชนิดตัวเครื่องยนต์และรูปโฉมภายนอกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น้้าหนักรถ
และน้้าหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ ทั้งนี้การก้าหนดมาตรฐานและคุณภาพต่าง ๆ
เพื่อให้ ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพในการใช้ง านและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ท างราชการและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การใช้งานของท้องถิ่น
2.ตัวรถยนต์
2.1 เป็นรถยนต์บ รรทุก ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี
แบบเก๋งหน้าสั้นมีประตู 2 บาน น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุกไม่ต่้ากว่า 15,000 กิโลกรัม
2.2 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2315 – 2551 หรือ มาตรฐาน
ล่าสุด โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
2.3 ระบายความร้อนด้วยน้้า
2.4 ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
2.5 ระบบเบรก
2.5.1 เป็นแบบแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิค วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้า
และล้อหลัง แบบลีด้ ดิ่งเทรดเดอร์อุปกรณ์ดักจับความชืน้ ในระบบเบรก
2.5.2 เบรกมือเป็นแบบกลไกขยายตัวด้านใน อยู่ตอนท้ายเกียร์
2.5.3 เบรกช่วยเป็นแบบเบรกไอเสีย
2.6 ระบบคลัชท์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
/2.7 ระบบ......

-22.7 ระบบบังคับเลีย้ ว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อน
แรง
2.8 ขนาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,000 มิลลิเมตร
2.9 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความ
จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน
2.10 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
2.11 เครื่องปรับอากาศใช้น้ายา 134 A และเครื่องเล่น MP 3 USB/SD AXU ในรถยนต์
มาพร้อมวิทยุ AM/FM
2.12 ติดฟิลม์กรองแสง ตามมาตรฐาน กฎหมายก้าหนด
2.13 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน
2.14 มีชุดที่ปัดน้้าฝนตรงตามมาตรฐานผูผ้ ลิตก้าหนด
2.15 มีถังน้้ามันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค
2.16 ระบบกันสะเทือนและรองรับน้้าหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.17 ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
2.18 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์
2.19 แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แอมป์/ชั่วโมง จ้านวน 2 ลูก พร้อม
ตัวล็อคกุญแจ
2.20 มาตรวัดสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ ลิต
3. ตัวถังบรรทุกน้า
3.1 ถังบรรจุน้าขนาด 6,000 ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดีเคลือบสังกะสี
เหลวที่มีความบริสุทธิ์ 99 % มีส่วนผสมของสังกะสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 96 % โดยน้้าหนักต้องมีความ
เข้ ม ข้ น ของเนื้ อ สั ง กะสี เ หลว ที่ 96%จริ ง จากผู้ ผ ลิ ต หรื อ สถาบั น ที่ ผู้ ผ ลิ ต ยื่ น ทดสอบ ทนต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อทดสอบโดยวิธีการฉีดพ่นน้้าเกลือ (Salt Spray Test) บนพื้นผิวเหล็กไม่ ต่้ากว่า 1,000
ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTMB-117 หรือเทียบเท่า ผู้เสนอราคา ต้องมีผลทดสอบของสังกะสีเหลวพร้อม
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายมา แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
3.2 ภายในตัวถังบรรทุกน้้าพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น หรือ
เทียบเท่า
/3.3 พืน้ ด้าน.....

-33.3 พื้นด้านบนของตัวถังบรรทุกน้้าปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลายกันลื่น ตลอดแนว ความ
ยาวของตัวถังบรรทุกน้้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. พร้อมมีราวจับท้าด้วยท่อเหล็กกลมโดยรอบ
3.4 ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้้า มีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายใน
ถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมฝาเปิด – ปิด ได้โดยสะดวกและ
มียางกันน้้าที่ฝาปิด (ติดตัง้ ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรทุกน้้า)
3.5 มีท่อระบายน้้าล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้ จ้านวน 1 ท่อ
3.6 ด้านท้ายรถมีที่ส้าหรับยืนได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน พร้อมราวจับ ท้าด้วยท่อเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
3.7 มีบันไดส้าหรับขึ้นตัวถังบรรทุกน้้าด้านท้ายรถ
3.8 มีหลอดวัดระดับน้้าในตัวถังบรรทุกน้้าติดตัง้ อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม
3.9 ด้านข้างของตัวถังบรรทุกน้้ามีตเู้ ก็บอุปกรณ์หรือท่อดูดตลอดแนวความยาวของ
ตัวถังบรรทุกน้้าด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลายกันลื่นทั้งสองด้านของตัวถังบรรทุกน้้า
3.10 มีท่อสูบน้้าเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิว้ 1 ทาง ติดตั้งอยู่
ด้านข้างและมีท่อจ่ายน้้า ขนาด 2.5 นิว้ ติดตั้งอยู่ดา้ นข้าง
3.11 ติดตัง้ แท่นปืนฉีดน้้า ชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดปรับเปลี่ยนได้ตดิ ตั้งอยู่
ด้านบน
3.12 ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตัง้ ชุดสเปรย์บาร์ ส้าหรับใช้พรมถนน
3.13 ติดตั้งกันชน สแตนเลส ด้านหน้าของตัวรถ
4. ระบบปั๊มสูบน้า
4.1 เป็นเครื่องสูบน้้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้้า
สามารถท้าสูญญากาศดูดน้้าเองโดยไม่ต้องล่อน้้า
4.2 ปั๊มสูบน้้าท้าด้วยเหล็กหล่อสามารถดูดน้้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที ที่รอบ
ไม่เกิน 1,300 รอบต่อนาที สามารถท้าแรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 450 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้
4.3 ปั๊มสูบน้้าได้รับก้าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบ – ส่งน้้าได้ไม่
น้อยกว่า 1,500 ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบ ต่อนาที
4.4 เครื่องสูบน้้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบ จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001
/5.ระบบ.....

-45. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเสียงไซเรน ติดตังบนหัวเก๋ง
5.1 มีสัญญาณเสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่้ากว่า 100 วัตต์ สามารถท้า
เสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ สามารถปรับความดังได้ และเมื่อใช้ ไมโครโฟนพูด สามารถตัด
เสียงสัญญาณอื่น ๆ และเสียงไซเรนได้ (หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต) และตัวปรับสัญญาณและสวิทช์
ควบคุมความดัง เปิด – ปิด ติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสม พร้อมล้าโพงและไมโครโฟน จ้านวน 1 ชุด
5.2 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนด
6. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถ
6.1 มีสัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิ น ชนิดหลอด LED สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟ
สปอร์ ตไลท์ ปรั บ ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 แบบ ขนาดความกว้า ง 10 ซม. ความยาวไม่ น้ อย กว่ า 20 ซม.
สามารถใช้ไฟได้ทั้ง 3 ระบบ คือ ไฟบ้าน ไฟรถยนต์ และถ่านไฟแบตเตอรี่ ติดตั้งด้านท้ายรถ ผู้เสนอ
ราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคมาพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
7. การพ่นสีและข้อความ
7.1 ภายในตัวถังบรรจุน้าพ่นสีกันสนิมโดยใช้สเี คลือบอย่างดีอย่างน้อย 2 ชั้น
7.2 สีตัวถังและหัวเก๋งพ่นสีตามที่หน่วยงานก้าหนด
7.3 จะต้องพ่นสีตัวอักษรองค์การบริหารส่วนต้าบลพร้อมตราสัญลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลที่ก้าหนดทั้งสองข้าง และข้อความตามที่ก้าหนดอื่น
8. อุปกรณ์ประจ้ารถยนต์
8.1 ติดตัง้ เกจและสัญญาณต่าง ๆ ตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
ผูผ้ ลิต
8.2 ท่อดูดน้้า PVC สีฟ้าเกลียวหนอน ขนาด 3 นิว้ ยาว 5 เมตร จ้านวน 1 เส้นและ ยาว
10 เมตร จ้านวน 1 เส้น พร้อมข้อต่อ
8.3 สายส่งน้้าผ้าไนลอนอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้ ความยาว
ขนาด 20 เมตร จ้านวน 2 เส้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม
8.4 สายส่งน้้าผ้าไนลอนอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้ ความยาว
ขนาด 30 เมตร จ้านวน 2 เส้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม
8.5 หัวฉีดน้้าด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้ ยาว 36 เซนติเมตร จ้านวน 1 ชุด
8.6 หัวฉีดน้้าแบบปรับฝอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้

จ้านวน 1 ชุด
/8.7 หัวกะโหลก....

-58.7 หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย

จ้านวน 1 ชุด

8.8 ประแจขันสายดูดน้้า

จ้านวน 2 อัน

8.9 เครื่องมือบ้ารุงรักษาตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

จ้านวน 1 ชุด

8.10 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม

จ้านวน 1 ชุด

8.11 ยางอะไหล่พร้อมวงล้อติดตัง้ ในที่เหมาะสม

จ้านวน 1 ชุด

8.12 ฝาถังน้้ามันเชื้อเพลิง สามารถปิดใส่กุญแจได้

จ้านวน 1 ชุด

8.13 ขวานด้ามยาว

จ้านวน 1 ด้าม

8.14 ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

จ้านวน 1 ถัง

8.15 ค้อนปอนด์

จ้านวน 1 อัน

8.16 หนังสือคูม่ อื การใช้และการบ้ารุงรักษาและบริการประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด
8.17 ข้อต่อสวมเร็วชนิด 3 ทาง ที่มวี าล์ว เปิด-ปิด ขนาด 2.5 นิว้ จ้านวน 1 อัน
9. อุปกรณ์เสริม
9.1 กล้องติดรถยนต์ หน่วยความจ้าไม่น้อยกว่า 1 GB (จิกะไบต์)
9.2 ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ (GPS) เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลในการท้างาน
ของพนักงานต้องเป็นเครื่อง GPS ที่ได้รับอนุมัติ จดทะเบียนที่ถูกต้องตามข้อก้าหนดของกรมการขนส่ง
ทางบก และต้องได้รับการรับรองอนุมัติรับจดจากส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ผู้
เสนอราคาต้องแนบเอกสารที่ได้รับการอนุมัตริ ับจดทะเบียนส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) และหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายมาประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
เงื่อนไขและการรับประกัน
- ผู้เ สนอราคาจะต้องแนบรายการรายละเอีย ดพร้อมแค็ ตตาล็อ กหรือรูป แบบของ
รถยนต์บรรทุกน้้าแบบเอนกประสงค์มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- การรับประกัน รับประกันการช้ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการช้ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ายจะท้าการแก้ไขให้ได้
ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เ สนอราคาที่ไ ม่ใ ช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องน้าหลัก ฐานแต่งตั้งเป็นตั วแทนจ้าหน่า ย
รถยนต์ พร้อมใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
/ก้าหนด.....

-6- ก้าหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
- ก้าหนดส่งมอบไม่เกิน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา
- จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซือ้ ก่อนรับเงิน
ราคากลางในการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้าเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์ เป็นเงิน 2,500,000 บาท

