
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน 
เรื่อง   การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางท่ีมิใชงานกอสราง 

---------------------------------------- 
  ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ไดบัญญัติใหหนวยงานจองรัฐตองดําเนินการจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคํานวณราคากลางไวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในการจัดซ้ือจัดจาง ๗ ประเภท ไมวาการจัดซ้ือจัดจางขอบหนวยงานของรัฐดังกลาว จะเปนการ
จัดซ้ือ จัดจางดวยเงินงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ เงินรายได หรือเงินอ่ืนใดของหนวยงานของรัฐก็ตาม 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได และองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน ขอประชาสัมพันธการเปดเผยราคา
กลางและการคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ    ณ วันท่ี  22 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชาย    จงรั้งกลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค ขนาดความจุไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ลอ 
 /หนวยงานเจาของโครงการ....สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน…………….…………………… 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร....... ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท........................................................... 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)........ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐……………………………………………………. 
 เปนเงิน.............. ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท…………………………………………………………………………………. 
๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
 ๔.๑........หนังสือสอบถาม อปท. จํานวน ๗ แหง............................................................................... 
 ๔.๒........หนังสือสอบถามบริษัทตัวแทนจําหนาย จํานวน ๓ แหง.................................................... 
 ๔.๓........ประกาศจากเวบไซคของ อปท. จํานวน ๓ แหง................................................................ 
๕   รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
 ๕.๑.......วาท่ีรอยโทภูมินันท พรชีวโชติ........ตําแหนง ปลัด อบต.สูงเนิน   ประธานกรรมการ.............. 
 ๕.๒.......นางนฤมล  ทองศรี............ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานฯ  กรรมการ............. 
 ๕.๓.......นายชยุตเดช  ปุมปญญา.......ตําแหนง นิติกร   กรรมการ..............   



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน 
เรื่อง ประมูลราคาซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค 

------------------------------------------------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะประมูล

ราคาซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 8,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ราคากลาง จํานวน 3,000,000.-บาท (สามลานบาทถวน) รายละเอียด
คุณลักษณะตามแนบทาย  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพขายครุภัณฑท่ีจะดําเนินการประมูลราคาซ้ือ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และได  แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ   

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซ้ือ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ 

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไข
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
    5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
               5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                      5.3 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงิน แตละครั้งซ่ึง
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  

กําหนดยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 7 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 
09.30 น. - 15.30 น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ/การจาง อําเภอสูงเนิน ชั้น 2 และจะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์ไดรับคัดเลือกเขาเสนอราคา ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ี เขาเสนอราคา ประกาศใหทราบในวันท่ี 13 กันยายน 2560   

 
 
 
 



  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได
ท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน  ระหวางวันท่ี  22 – 30 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.sungnoenabt.go.th ของ อบต.สูงเนิน และ
เว็บไซตของทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4498-4061-2  ในวันและเวลา
ราชการ 

ประกาศ    ณ วันท่ี  22 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชาย    จงรั้งกลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสูงเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.nongmanow.go.th/


รายละเอียดแนบทาย 
ซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดบัเพลิงเอนกประสงค 

วัตถุประสงค 
เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบเอนกประสงค เพ่ือใชในการลําเลียงน้ําด่ืมน้ําใช ลําเลียงน้ําชวยใน

การดับเพลิง ชวยดับเพลิงฉีดลาง รดน้ําตนไม ฯลฯ  ผลิตประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานเลขท่ี มอก./ISO 9001 หรือ มอก./ISO 9001  ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)   
 

คุณลักษณะท่ัวไป  
1. เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค ตูบรรจุน้ําแบบเหลี่ยม บรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไม

นอยกวา 8,000 ลิตร  
2. เปนรถยนตบรรทุกน้ําแบบมาตรฐาน ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลมีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 

แรงมาและ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
3. ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถบรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 3 คน (รวมพนักงานขับรถ)  
4. ชุดถังบรรจุน้ําเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศ 
5. ติดตั้งสเปรยบารดานทายสําหรับพรมถนนสเปรยดานขางสําหรับรดน้ําตนไมมีทอดูดทอสงน้ํา แทน

ปนฉีดน้ําครบถวน (ท้ังนี้ การกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) 

6. เปนรถยนตบรรทุก และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมผานการใชงานมากอนสามารถนํารถน้ํา
ดับเพลิงแบบเอนกประสงคไปใชงานไดทันที 

7. ผูเสนอราคาท่ีเปนผูผลิต ผูประกอบ  ผูแทนจําหนาย หรือตัวแทนผูแทนจําหนาย จากโรงงานท่ีไดรับ
รองอุตสาหกรรม (รง.4) หรือผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน 
ทางราชการ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และหากผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนาย ใหนํา
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  
1. ตัวรถยนต 

1.1 ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 
1.2 น้ําหนักรถรวมน้ําบรรทุก ไมนอยกวา 15,000 กิโลกรัม ความยาวชวงลอไมนอยกวา 3,300 

มิลลิเมตร 
1.3 รถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 1 เพลา และมีลออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด 

โดยมีอุปกรณท่ีสําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน 
1.4 หัวเกงติดเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด 134 เอ 
2. เครื่องยนต 
2.1 เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ําเปนเครื่องยนตดีเซลท่ีได

มาตรฐาน มอก. 2315-2551 หรือสูงกวา 
2.2 ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา  
2.3 มีระบบการเผาไหม หรือ ระบบฉีดจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรลไดเร็คอินเจคชั่น 
2.4 ระบบเบรกเปนแบบระบบไฮดรอลคิ มีหมอลมสูญญากาศชวยเบรก 
2.5 มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียร มีเกียรถอยหลัง 1 เกียร หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
2.6 มาตรวัด สัญญาณเตือนตางๆ ตามมาตรฐานผูผลิต 
 

/2.7 มีพวงมาลัย... 
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2.7 มีพวงมาลัยขวา มีเพาวเวอรชวยหรือตามมาตรฐานผูผลิต 
2.8 มีระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผูผลิต 

3. ระบบไฟฟา 
 3.1 ระบบไฟฟา 24 โวลต ใชแบตเตอรรี่ชนิด 12 โวลต ไมนอยกวา 60 แอมแปร/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก 
 3.2 มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร 
 3.3 มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกรมการขนสงทางบกกําหนด และตามความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน  

4. ถังบรรจุน้ํา 
4.1 ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร สรางดวยเหล็กอยางดีมีความหนาไมนอยกวา 

๓ มิลลิเมตร  ภายในถังบรรจุน้ํากันเปนชองๆ จํานวนไมนอยกวา ๓ ชอง เพ่ือปองกันการกระแทกของน้ําขณะรถ
วิ่ง ภายในตัวถังเคลือบหรือพนดวยวัสดุกันสนิมหรือสารกันสนิม 

4.2  ดานบนของถังมีชองสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง มีฝาเปดและปด (ติดต้ังอยูตอนหนาและ
ตอนทายของถังบรรจุน้ํา) 

4.3 ติดตั้งท่ีเหยียบท่ีดานทาย สําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด ท่ีเหยียบบุดวยโลหะ 
stainless steel พรอมแผนดอกลายกันลื่น 

4.4 มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา ติดตั้งดานทายของตัวรถ 
4.5 ดานขางของถังบรรจุน้ํา มีตูเก็บสายสงน้ํา สามารถเปด-ปดได  
4.6 ถังบรรจุน้ําแบบเหลี่ยม ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 

มอก./ISO 9001  โดยแนบแคตตาลอกพรอมเอกสารรับรองและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา 

5. ระบบดับเพลิงประจํารถ 
5.1 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
5.1.1 เปนเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนยดูดทางเดียว ชนิดไมตองลอน้ําพรอมสวนควบหองเกียร 
5.1.2 ทอดูดน้ําและทอสงน้ํา ขนาด 3 x 3 นิ้ว  
5.1.3 ติดตั้งกับรถไดงายเนื่องจากมีเฟองทดในตัวจากผูผลิตสามารถสูบน้ําโดยไมตองลอน้ํา 
5.1.4 ปมสูบน้ํามีอัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,800 ลิตรตอนาที ท่ีรอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที 

ทําแรงดันไดสูงสุดไมนอยกวา 400 ปอนดตอตารางนิ้ว 
5.1.5 ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซ่ึงตอออกมาจาก

ขางเกียรรถยนต(SIDE PTO.) สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 1,500 ลิตรตอนาที ท่ีรอบท่ีเพลา PTO ไมเกิน 800 
รอบตอนาที 

5.1.6 สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได 
5.1.7 ปมสูบน้ํา เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบ

บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก./ ISO 9001   จากหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
มาตรฐานสากล โดยแนบแคตตาล็อกพรอมเอกสารรับรอง และหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา 
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5.2 ระบบทอน้ําดับเพลิง 
5.2.1 มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําภายนอกขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด 

แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว อยูดานทายไมนอยกวา 1 ชุด   
5.2.2 มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ําขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอล

วาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ติดตั้งตามมาตรฐาน
ผูผลิต 

5.2.3 ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด 
แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ติดตั้งอยูดานทายของ
ชุดถัง 

5.2.4 ทางจายน้ําแทนปนฉีดน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอล
วาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูผาน้ําไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

5.2.5 มีท่ีราดน้ําติดตั้งดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด 
5.2.6 มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําตนไมติดตั้งดานขวา และซายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด 
5.2.7 เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001 โดยแนบแคตตาลอกพรอมเอกสารรับรองและหนังสือแตงตั้งตัวแทน
จําหนายแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

5.3 แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง   
5.3.1 ติดตั้งท่ีดานบนของตัวรถ ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม 
5.3.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา 360 องศา(ตอเนื่องไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมต่ําลงไดไม

นอยกวา 10 องศา และยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา 
5.3.3 สามารถทนแรงดันน้ําไดไมนอยกวา 45 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยมีเอกสารการรับรอง

ประสิทธิภาพการทดสอบจากหนวยงานราชการท่ีมีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ราคา 

5.3.4 แทนปนฉีดน้ําเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐาน มอก. โดยแนบแคตตาล็อกพรอมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

5.4 ชุดสายดับเพลิง 
5.4.1 สายสงน้ํา จํานวน 2 เสน เปนสายสงน้ําดับเพลิงพรอมขอตอ สามารถมองเห็นเดนชัดเวลา

กลางคืน ทอจากเสนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyyester) โดยชั้นในของสายผลิตจากสารสังเคราะห 
(Synthetic) และภายนอกเคลือบดวยโพลียูเธน (PU) มีแรงดันใชงาน (Working Pressure) ไมนอยกวา 200 
ปอนดตอตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไมนอยกวา 724 ปอนดตอตารางนิ้ว  
สายสงน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร และมีน้ําหนักของสายไมรวมขอ
ตอไมเกินกวา 8 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ราคา 

5.4.2 ทอยางดูดน้ํา จํานวน 2 เสน 
 5.4.2.1 เปนทอดูดน้ําแบบผิวเปนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหท่ีมีความ

ยืดหยุนสูง เสริมแรงดวยโครงสรางเหล็ก ชั้นนอกหุมดวยยางสังเคราะห มีแรงดันใชงาน (Working Pressure) ไม
นอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว 

 5.4.2.2 ตัวทอดูดมีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว 
ยาวไมนอยกวา 12 ฟุต พรอมขอตอชนิดอลูมินั่มอัลลอยด 
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5.4.2.3  ทอดูดน้ําตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง โดยมี มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(มอก.) / ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา 

5.4.3 ชุดหัวฉีดดับเพลิง 
 5.4.3.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใชฉีดน้ําเปนลําตรงแบบสวมเร็ว ยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

 5.4.3.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปนลําฝอยได จํานวน 1 อัน 
6. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟสองสวางและสัญญาณเสียง 

6.1 ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงสั้น ตามแบบท่ีกรมการ
ขนสงทางบกกําหนด 

6.2 ดานทายถังบรรจุน้ําติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน ๒ ดวง เพื่อใหสัญญาณเตือนเมื่อมองจากดานทาย 

6.3 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังไมนอยกวา 150 วัตต มีหนาจอแสดงผล
แบบ LCD พรอมไมคพูด ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 4 กิโลกรัม และเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)/ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงใน
วันยื่นซองเสนอราคา 

6.4 ไฟสองสวาง ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต ติดอยูดานทายรถปรับกมเงยได จํานวน 2 ดวง 
7. เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง/ชุดกูภัยประจํารถ 

7.1 เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง 
7.1.1  เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต จํานวน  1  ชุด 

  7.1.2  เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ  จํานวน  1  ชุด 
   7.1.3  หนังสือคูมือในการใชรถยนต จํานวน  1  ชุด 
  7.1.4  ยางอะไหลพรอมตัวล็อค จํานวน  1  ชุด 
   7.1.5 หัวกรองผงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้วจํานวน 1  ชุด 
  7.1.6 ท่ีขันขอตอทอดูด จํานวน  1  ชุด 

7.1.8 ประแจขันหัวประปา โดยท่ีสวนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเขากับหัวประปาไดทันที และ
สามารถปรับขนาดรูได จํานวน  1  ชุด 
  7.1.9 มีถังดับเพลิงชนิดแหงขนาด 10 ปอนด ประจํารถ จํานวน  1  ถัง 
  7.1.10 หนังสือคูมือการบํารุงรักษาเครื่องยนต ระบบตางๆจํานวน 1 ชุด 
 7.2 ชุดปฏิบัตงิานดับเพลิง (ชนิดภายในอาคาร)   
 7.2.1 เสื้อปฏิบัติงานดับเพลิงเปนผา NOMEX  (พรอมปกชื่อหนวยงาน) จํานวน 2 ชุด  
 7.2.2 กางเกงปฏิบัติงานดับเพลิง เปนผา NOMEX  จํานวน 2 ชุด  
 7.2.3 รองเทาบูทปฏิบัติงานดับเพลิง (ชนิดภายในอาคาร) จํานวน 2 คู 
 7.2.4 ถุงมือปฏิบัติงานดับเพลิง (ชนิดภายในอาคาร) จํานวน 2 คู 
 7.2.5 หมวกปฏิบัติงานดับเพลิง (ชนิดภายในอาคาร) จํานวน 2 ใบ 
8. การพนสีและตราหนวยงาน 

8.1 การพนสีภายนอก พนสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริงไมนอยกวา 2 ชั้น 
(สีจริง  ตามแตหนวยงานกําหนด) 

8.2 การพนสีกันสนิม ไมนอยกวา 2 ชั้น บริเวณใตทองรถ โครงรถ และใตบังโคลนหนา ใตบังโคลนหลัง 
  8.3 ตราหนวยงาน หรือตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด 

8.4 โรงงานผูผลิตสีตองมีมาตรฐาน มอก./ISO และนําเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือแตงตั้ง
ผูแทนจําหนาย 
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9. เง่ือนไขการรับประกัน 

9.1 ผูเสนอราคาตองแนบรายละเอียด รูปแบบของรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงคคันดังกลาว 
มาใหคณะกรรมการพิจารณาในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 

9.2 การรับประกัน รับประกันความชํารุดบกพรองอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติเปนระยะเวลา 1 
ป หากเกิดการชํารุดบกพรองจากเง่ือนไขและระยะเวลาดังกลาว ผูขายจะทําการแกไขใหใชไดดีดังเดิมภายใน 15 
วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงแกไข โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
  9.3 กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน กําหนดยืนราคา 45 วันนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา  
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