รางขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
**************************
1. ความเปนมา
ตามที่ เทศบาลตําบลหนองหญาลาด ไดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด คา ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท ครุ ภั ณ ฑ ย านพาหนะและขนส ง รายการ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) แบบบรรทุ ก น้ํ า ตั้ ง ไว จํ า นวน
2,500,000.- บาท (-สองลา นหาแสนบาทถวน-) เพื่อจ ายเปน เงินคาจั ดซื้อรถบรรทุก (ดีเ ซล) แบบบรรทุกน้ํ า
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
แบบบรรทุกน้ํา
1. จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
3. เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 2561) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับที่ 12 หนา 153 นั้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชในการลําเลียงน้ําอุปโภค บริโภค ในการใหบริการประชาชน ชวงฤดูแลงในพื้นที่ที่ขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค
2.2 เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระงับอัคคีภัยหรือในการ
สนับสนุนปองกันอัคคีภัย
2.3 เพื่อใชในการบริการสาธารณะประโยชน เชน การฉีดลางถนนและรดน้ําตนไมตามหนวยงาน
ราชการหรือประชาชนทั่วไปรองขอ
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหนาที่ดานสาธารณภัยและงานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย หรือบริการประชาชนอยางทั่วถึงและทันเหตุการณ
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

-23.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตําบล
หนองหญาลาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
4. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพรอมนี้
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563
6. ระยะเวลาการสงมอบ
กําหนดสงมอบไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตําบลหนอง
หญาลาด หรือ ตามที่เทศบาลตําบลหนองหญาลาดกําหนด ใหถูกตองและครบถวน พรอมดําเนินการจดทะเบียนโอน
รถบรรทุกตามสัญญาตอกรมการขนสงทางบก ตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการพรอมปายทะเบียนรถยนตที่ซื้อตาม
สัญญาใหแกเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
7. วงเงินในการจัดหา
ในวงเงินงบประมาณ จํานวน 2,500,000.- บาท (-สองลานหาแสนบาทถวน-) รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนคาธรรมเนียมตอกรมการขนสงทางบกใหถูกตองตามประเภทรถและภาษีอื่นๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงดวยแลว

-37. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหญาลาด หมูที่ 5 ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ หรือทางโทรศัพท/โทรสาร 045-826-320
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายรังสี กังวาลย)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธราดล อราม)
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(จาสิบเอกเชษฐา จันทรเขียว)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
เรียน หัวหนาเจาหนาที่
- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อควรนําเรียนนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญาลาด
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(ลงชื่อ)
(นางสาวจารุณี โคตรประทุม)
เจาหนาที่
- เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นางวรินทร คณะบูรณ)
หัวหนาเจาหนาที่
- ควรอนุมัติใหใชเปนรางขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุ
(ลงชื่อ)
(นายวีระพล คงศรี)
ปลัดเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
 เห็นชอบ/อนุมัติ  ไมเห็นชอบ/ไมอนุมัติ เพราะ………………….……………………………..
(ลงชื่อ)...........................................
(นายวีระพล คงศรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญาลาด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
****************
1. คุณลักษณะทั่วไป
เปนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ตอนหนาเปนหัวเกงหนาสั้น บรรจุพนักงานไดไมนอย
กวา 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนทายเกงติดตั้งถังบรรจุน้ําขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ปมสูบน้ํา แทนปนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา ซึ่ง
ผูขายตองเสนอราคาพรอมอุปกรณ เพื่อใชในการสนับสนุนปองกันอัคคีภัยหรือใชบริการสาธารณประโยชน มีระบบ
สัญญาณไฟตางๆ ครบถวนตามกรมการขนสงทางบกกําหนดและตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปมน้ําและ
อุปกรณทุกชนิดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองการบริหารงานคุณภาพ
มอก. จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรอง (ISO) หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ใหการรับรองในขอบขายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบํารุงรักษาซอมแซม ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดตอง
เปนรถรุนใหมทั้งตัวเครื่องยนตและรูปโฉมภายนอก เปนของใหมที่ไมเคยใชงานมากอนการกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพตางๆ เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใชงานและโดยประโยชนสูงสุด
2. ตัวรถยนตบรรทุก
1. ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต เปนรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ลอ
หนาเดี่ยว ลอหลังคู มีน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 12,000 กิโลกรัม ซึ่งเปนรถรุนใหมไมเคยใชงานมากอน โดยตอง
แนบแคตตาล็อกพรอมระบุยี่หอและรุน โดยเสนอเอกสารหลักฐานมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ความสามารถในการรับน้ําหนักของเพลาหนา สามารถรับน้ําหนักไมไมนอยกวา 5,500 กิโลกรัมและ
ความสามารถในการรับน้ําหนักของเพลาหลัง สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 9,500 กิโลกรัม
3. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทน
จําหนายของรถยนตบรรทุก โดยเสนอเอกสารหลักฐานมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
4. กระจกมองขางซาย-ขวา ที่ภายนอกรถ
5. ที่บังแดดดานคนขับและคนโดยสารดานหนา
6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหัวเกงหองโดยสาร
7. ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเลนวิทยุ/MP3/CD หรือดีกวา พรอมลําโพง และเสาอากาศติดตั้งมาพรอมผูผลิต
8. ติดฟลมกรองแสง ขนาดความเขมตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบกกําหนด
9. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งคนขับและคนโดยสาร
3. เครื่องยนต
1. เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ําเปนเครื่องยนตดีเซลที่ไดรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
2. มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ที่รอบไม
เกิน 2,800 รอบ/นาที
3. มีระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจคชั่น
4. ตัวรถและเครื่องยนตเปนยี่หอเดียวกันเพื่อสะดวกตอการสั่งซื้ออะไหล
5. เครื่องยนตไดรับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

-24. ระบบกําลังสง
1. คลัทชเปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต
2. เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร
5. ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบพวงมาลัยแบบลูกปนหมุนรอบตัว มีพาวเวอรชวยชนิดปรับสูงต่ําและเอนได วงพวงมาลัยสามารถยุบตัว
ได เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่
6. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 200 ลิตร พรอมฝาปดมีกุญแจลอค
7. ระบบกันสะเทือน
ตามมาตรฐานผูผลิต
8. ระบบหามลอ
ตามมาตรฐานผูผลิต
9. สมรรถนะรถ
สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS
VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 12,000 กิโลกรัม
10. ระบบไฟฟา
1. ใชระบบไฟฟา 24 โวลท
2. มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร
3. มีมอเตอรสตารทชนิด 24 โวลท
4. มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท ขนาดความจุไมต่ํากวา 65 แอมแปร/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก
5. มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร
11. ลักษณะถังบรรจุน้ํา
1. ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร สรางดวยแผนเหล็กชุบซิ้งค มีความหนาไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากั้นเปนชองๆ หนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร จํานวน 3 ชอง เพื่อปองกันการกระแทก
ของน้ําขณะรถวิ่ง ซึ่งเหล็กชุบซิ้งคผานการทดสอบความทนการกัดกรอน ไมเกิดสนิมแดง รูปทรงรีตามมาตรฐาน
ผูผลิต พรอมแนบแคตตาลอกหรือรูปแบบ โดยเสนอเอกสารหลักฐานมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ด า นบนของถั ง บรรจุ น้ํ า มี ช อ งสํ า หรั บ ให พ นั ก งานลงไปทํ า ความสะอาดภายในถั ง บรรจุ น้ํ า ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมีฝาเปด-ปด และลอกไดพรอมมีราวกั้น
กันตก (ติดตั้งอยูตอนหนาและตอนทายของถังบรรจุน้ํา)
3. ถังบรรจุน้ํา ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบ
แคตตาล็อกหรือรูปแบบพรอมเอกสารรับรองและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
4. มีที่จายน้ํา (สเปยบาร) สําหรับรดน้ําตนไม ติดตั้งดานซาย-ขวา ของรถ
5. มีทอระบายน้ําลน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว พรอมฝาเปด-ปด จํานวนไมนอยกวา 1 ทอ
6. แผงควบคุมการทํางาน ติดตั้งดานขางหรือดานทายของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด-จายน้ํา
7. มีทอทางน้ําลัด (Bypass) เพื่อปองกันการสูบ-จายชํารุด เมื่อเครื่องสูบน้ําทํางาน แตยังไมไดเปดลิ้นจายน้ํา
8. มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุน้ําติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน
9. ดานขางของถังบรรจุน้ํา มีชองเก็บสายดูดน้ําไดไมนอยกวาขางละ 1 เสน
10. ติดตั้งที่เหยียบที่ดานซายสําหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา ที่เหยียบอลูมิเนียมดอก
กันลื่น หรือโลหะ Stainless Steel ที่มีดอกลายกันลื่น

-311. มีบันไดเหล็กติดตั้งอยูดานทายขางซายและขวาสําหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา
12. ลักษณะระบบปมสูบน้ํา
1. เปนปมสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ําสามารทําสุญญากาศดูด
น้ําไดเองโดยไมตองลอน้ําที่สายดูดน้ํา (SELF-PRIMING PUMP) และไมใชระบบสุญญากาศอื่นชวยในการสูบน้ํา มีสวน
ควบหองเกียรติดตั้งอยูกับตัวปมสูบน้ํา
2. ตัวปมทําดวยเหล็กหลอ มีขนาดทอดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา 3 นิ้ว
3. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทําดวยอลูมินัมอัลลอยด มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 215 มิลลิเมตร
4. ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซึ่งตอออกมาจากขางเกียร
รถยนต (SIDE PTO.) สามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา 1,500 ลิตร/นาที ที่รอบที่เพลา PTO ไมเกิน 800 รอบ/นาที
5. สามารถฉีดน้ําในขณะรถวิ่งได
6. ปมสูบน้ําเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และเปนผลิตภัณฑที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO และ CE
7. ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาลอกหรือรายการคุณลักษณะของปมสูบน้ํา โดยเสนอเอกสารหลักฐานมา
พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา
13. ระบบปรับปริมาณการสูบน้ํา
ระบบปรับปริมาณการสูบน้ํา เพิ่ม-ลด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1. สวิทซสําหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต
2. สวิทซสําหรับลดรอบเครื่องยนต
3. สวิทซสําหรับปรับรอบเครื่องยนตใหเปนรอบปกติอยางรวดเร็ว
14. ระบบทอน้ําดับเพลิง
1. มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงนอก ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
2. มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ํา ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว
3. ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว ขนาด
เสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว
4. ทางจายน้ําเขาถังบรรจุน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว
5. ทางจายน้ําแทนปนฉีดน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
6. มีที่ราดน้ําติดตั้งดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด ดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ํา
พรมถนน จํานวน 1 ชุด
15. ชุดสายดับเพลิง
1. สายสงน้ํา จํานวน 2 เสน
เปนสายสงน้ําพรอมขอตอ ทอจากเสนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิต
จากสารสังเคราะห (Synthetic) และภายนอกเคลือบดวยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงงานดันใชงาน (Working Pressure)
ไมนอยกวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว และสามารถทดแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไมนอยกวา 725 ปอนด
ตอตารางนิ้ว สายสงน้ํามีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร จํานวน 1 เสน สายสงน้ํา
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 30 เมตร จํานวน 1 เสน โดยแนบแคตตาล็อกมาพรอมกับการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

-42. ทอยางดูดน้ํา จํานวน 2 เสน
2.1 เปนทอดูดน้ําแบบผิวเปนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหที่มีความยืดหยุนสูง
เสริมแรงดวยโครงสรางเหล็ก ชั้นนอกหุมดวยยางสังเคราะห มีแรงดันใชงาน (WORKING PRESSURE) ไมนอยกวา
150 ปอนดตอตารางนิ้ว
2.2 ตัวทอดูดมีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ยาวไมนอยกวา
12 ฟุตพรอมขอตอชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด
16. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR)
1. ติดตั้งที่ดานบนของตัวรถ ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
2. สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนื่องไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมต่ําลงไดไมนอย
กวา 10 องศา และยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา
3. สามารถทนแรงดันน้ําไดไมนอยกวา 45 กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร
4. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาลอกพรอมรับรองหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดง
ในวันยื่นซองเสนอราคา
17. ชุดหัวฉีดดับเพลิง
1. หัวฉีดดับเพลิงชนิดใชฉีดน้ําเปนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน 1 อัน
2. หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปนลําฝอยได จํานวน 1 อัน
18. ระบบสัญญาณ/ไฟสองสวาง
1. มีสัญญาณไฟถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก
2. ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาว ระบบไฟ LED กรอบสีแดงไฟ DC 24
โวลท มีขนาดความกวางไมนอยกวา 21 เซนติเมตร ความยาวไมนอยกวา 160 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา
14 เซนติเมตร พรอมลําโพงในตัว
3. ดานทายชุดถังน้ํา ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จํานวนไมนอยกวา 2 ดวง เพื่อใหสัญญาณเตือนไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ
กระพริบขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกินกวา 135 มิลลิเมตร ความสูงไมเกินกวา 125 มิลลิเมตร เลนสโพลีคารบอเนต
(PC) แบบเซาะรองชวงใหกระจายแสงไดทุกทิศทาง ทนความรอนและรับแรงกระแทกไดเปนอยางดี ฐานโคม ABS ทน
แรงกระแทกและความรอนไดเปนอยางดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและใหความสวาง ปรับรูปแบบในการกระพริบ
หลอดไดไมนอยกวา 10 รูปแบบและสามารถปรับความเร็วในการหมุนไดใชไฟไดทั้ง 12 โวลท และ 24 โวลท มีวงจร
ปองกันการตอสายผิดและเปนผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 โดยตองแนบแคตตาลอก
และเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหนวยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบโดยแนบเอกสาร
ดังกลาวมาในวันยื่นเสนอราคา
4. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนพรอมไมค มีกําลังขยายไมนอยกวา 150 วัตต โดยแนบ
แคตตาลอกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
5. ติดตั้งสปอรตไลทเพื่อใชงานรวมกับแทนปนฉีดน้ํา ซึ่งใหแสงสวางไมนอยกวา 100 วัตต โดยมีลักษณะ
กลมหรือทรงเหลี่ยมสามารถปรับหมุนไดรอบตัว และสามารถปรับกมเงยตัวโคมไฟได โคมไฟทําดวยโลหะทนทานตอ
สภาพอากาศและความรอน ติดตั้งบริเวณดานซายและดานขวาบนหลังคาเกง 2 ชุด ดานบนถังบรรจุน้ํา 1 ชุด
19. เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง/กูภัยประจํารถ
1. ชุดดับเพลิง จํานวน 2 ชุด
2. หมวกดับเพลิงพรอมหนากาก จํานวน 2 ชุด
3. ฮูตสวมศรีษะกันไฟ จํานวน 2 ชุด
4. รองเทาดับเพลิง จํานวน 2 คู

-55. ถุงมือดับเพลิง จํานวน 2 คู
6. เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต จํานวน 1 ชุด มีกําลังสงไมนอยกวา 25 วัตต
ประกอบไปดวย ไมโครโฟน,เสาอากาศ,คูมือการใชงานและวิทยุสื่อสารแบบมือถือ จํานวน 2 เครื่อง พรอมแทนชารท
2 ตัว แบตเตอรี่ 2 กอน
7. ตะกราหวายกรองผง
8. ยางอะไหลพรอมกงลอ
9. บล็อกถอดลอ
10. แมแรงไฮโดรลิคพรอมดาม ยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 12 ตัน
11. หนังสือคูมือรับบริการ
12. เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต
13. เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด
14. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
15. ตะกราสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด
16. ที่ขันขอตอทอดูด จํานวน 2 ชุด
17. ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่สวนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเขากับหัวประปา
ไดทันที และสามารถปรับขนาดรูได จํานวน 1 ชุด
20. กลองเก็บเครื่องมือและอุปกรณการทํางาน
กลองเก็บเครื่องมือ ทําดวยเหล็กชุบซิ้งค มีความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
21. การพนสีและตราหนวยงาน
1. พนตราเครื่องหมายหนวยงาน “เทศบาลตําบลหนองหญาลาด” ดวยสีขาว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 7 นิ้ว พรอมชื่อเต็มหนวยงาน และหมายเลขครุภัณฑขนาดสูงไมนอยกวา 2 นิ้ว ติดไวดานขางประตูรถยนตทั้ง
สองขาง
2. พนสีขาวขอความบรรทัดแรก
3. มีขอความ “เทศบาลตําบลหนองหญาลาด” ติดบริเวณดานขางตัวถังรถทั้งสองขาง
4. การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม
นอยกวา 2 ชั้น
5. กระจกดานหนา จากสวนบนลงมาประมาณ 25 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร คําวา “เทศบาลตําบลหนอง
หญาลาด” ขนาดความสูงไมนอยกวา 9 เซนติเมตร
22. ขอกําหนดอื่นๆ
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตหรือไดรับแตงตั้ง
จากตัวแทนจําหนายของรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคยี่หอที่เสนอ โดยมีหลักฐาน (ตนฉบับ) มาแสดงในวันยื่นเสนอ
เอกสารประมูลซื้อ
2. ผู ป ระสงคจะเสนอราคาตองเป นนิ ติ บุคคลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย มีวัต ถุป ระสงคดํ าเนิน การคา
เกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประมูลซื้อนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียน
การคา กระทรวงพาณิชย
3. ผู ประสงคจ ะเสนอราคาตองแจงชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป นผูผลิ ตหรื อประกอบตั วถังบรรจุ น้ําไว
ชัดเจน โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือเทียบเทา ถูกตองและมีความสามารถที่จะผลิตหรื อ
ประกอบรถบรรทุกน้ําเอนกประสงคตามที่ไดเสนอราคานี้ได
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบแคตตาลอกของรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค แทนปนฉีดน้ํา เครื่องสูบ
น้ํา สายสงน้ํา และสัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประมูลซื้อ

-65. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจาก
ตัวแทนจําหนายหรือผูแทนจําหนาย ของรถยนตบรรทุกเอนกประสงค แทนปนฉีดน้ํา เครื่องสูบน้ํา สายสงน้ํา และ
สัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพรอมระบุชื่อหนวยงานราชการ) มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประมูลซื้อ
6. จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองอันเนื่องมาจากการใชงานปกติเปนระยะเวลา 1 ป หากเกิดการ
ชํารุดเสียหายจะตองแกไขใหใชงานไดโดยไมคิดมูลคาภายในไมเกิน 7 วัน นับแตวันที่ผูขายไดรับแจง
7. ผูขายจะตองดําเนินการอบรม ฝกสอน การใชงานและการดูแลรักษารถและอุปกรณตางๆ ใหกับเจาหนาที่
ของ ”เทศบาลตําบลหนองหญาลาด”
8. ในวันที่สงมอบตองอยูในสภาพการใชงานไดทันที โดยมีน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุอยูเต็มถัง
9. ผูขายตองจดทะเบียนรถยนตคันดังกลาวใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูซื้อใหเรียบรอยกอน จึงจะชําระเงินคา
รถยนตให
10. คาภาษีอากร คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผูขายเปนผูชําระ
11. รายการและรายละเอี ย ด หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อประโยชน ข องทางราชการขอสงวนสิ ท ธิ์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
12. กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่สงมอบในสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายรังสี กังวาลย)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธราดล อราม)
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(จาสิบเอกเชษฐา จันทรเขียว)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ

