รายละเอียดคุณลักษณะรถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค
ขนาดความจุไม%น&อยกว%า ๖,๐๐๐ ลิตร
องคการบริหารส%วนตําบลไม&เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑. ลักษณะทั่วไป
๑.๑เปนรถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําขนาด ๖ ตัน๖ลอ เครื่องยนตดีเซล ปริมาตรกระบอก
สูบไม*ต่ํากว*า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม*ต่ํากว*า ๑๗๐ กิโลวัตต มีกําลังแรงมาสูงสุดไม*นอยกว*า
๒๔๐แรงมา ตอนทายหลังเก3งติดตั้งถังบรรทุกน้ํามีขนาดความจุไม*นอยกว*า ๖,๐๐๐ลิตร จํานวน ๑ คัน โดยตัว
รถและอุปกรณทั้งหมดตองเปนของใหม*ไม*เคยใชงานมาก*อน
๒.ลักษณะตัวรถยนตบรรทุก
๒.๑ รถยนตบรรทุก
๒.๑.๑ ตัวรถกับเครื่องยนตตองเปนยี่หอเดียวกันและมีโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผลิต
๒.๑.๒เปนรถยนตบรรทุกชนิด ๖ลอ ลอหนาเดี่ยวลอหลังคู* หัวเก3งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเช็ค
เครื่องยนตไดสะดวก น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม*ต่ํากว*า ๑๒,๐๐๐กิโลกรัม(๑๒ ตัน)
๒.๑.๓มีที่นั่งภายในเก3งไม*นอยกว*า ๓ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
๒.๑.๔ มีกระจกมองหลังไม*นอยกว*า ๓ บาน ประกอบดวย นอกเก3ง ๒ บาน ในเก3ง ๑ บาน
๒.๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหองโดยสาร
๒.๑.๖ ติดตั้งฟBลมกรองแสง ขนาดแสงสว*างตามกฎหมายกําหนด
๒.๑.๗ มีชุดที่ปDดน้ําฝนตามมาตรฐานของผูผลิต
๒.๑.๘ เปนกระจกไฟฟGาเพิ่มความสะดวกในการใชงานตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
๒.๑.๙มีผายางปูพื้นรถในเก3งและมีแผ*นยางกันโคลนสําหรับลอทุกลอ
๒.๑.๑๐ผูเสนอราคาตองเสนอชื่อศูนยบริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ*อมบํารุงภายในจังหวัดที่ตั้ง
หรือในจังหวัดใกลเคียง เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คและซ*อมบํารุงรักษา พรอมแสดงชื่อที่อยู* สถานที่ตั้งของ
ศูนยบริการและผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อคของรถบรรทุกมาแสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่น
เสนอราคา
๒.๑.๑๑ผูเสนอราคาจะตองเปนผูผลิตโดยตรงหรือไดรับการแต*งตั้งเปนตัวแทนจําหน*ายโดยตรง
จากโรงงานผูผลิตหรือไดรับการแต*งตั้งจากผูแทนจําหน*ายรถบรรทุกพรอมระบุชื่อหน*วยงานใหชัดเจนโดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๒.๒ ระบบเครื่องยนต
๒.๒.๑ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไม*นอยกว*า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไม*นอยกว*า
๒๔๐แรงมา
๒.๒.๒ ระบายความรอนดวยน้ํา
๒.๒.๓ เปนเครื่ องยนตที่ มีคุณสมบั ติและไดรับ การอนุมัติ จ ดทะเบี ย นผลิต ภั ณฑกั บสํ า นั กงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑หรือมาตรฐานที่สูงกว*า
๒.๓ ระบบส%งกําลัง
๒.๓.๑ครัทชเปนแบบมาตรฐานผูผลิต
๒.๓.๒ เกียรเปนแบบเกียรกระปุก
๒.๓.๓ มีเกียรเดินหนาไม*นอยกว*า ๖ เกียร ถอยหลังไม*นอยกว*า ๑ เกียร

-๒๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
๒.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา
๒.๔.๒ มีระบบช*วยผ*อนแรง (Hydraulic Power Steening)
๒.๕ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
๒.๕.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไม*นอยกว*า ๒๐๐ ลิตร ฝาปBดมีกุญแจล็อค
๒.๖ ระบบกันสะเทือน
๒.๖.๑ ตามมาตรฐานผูผลิต
๒.๗ ระบบห&ามล&อ
๒.๗.๑ ตามมาตรฐานผูผลิต
๒.๘ ระบบไฟฟ;า
๒.๘.๑ ใชระบบไฟฟGา ๒๔ โวลท
๒.๘.๒แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท ขนาดไม*นอยกว*า ๖๐ Ah จํานวน ๒ ลูก
๒.๘.๓ มี สั ญญาณไฟถู กตองครบถวน ตามมาตรฐานผู ผลิ ต และตามที่ กรมการขนส* งทางบก
กําหนด
๓. ถังบรรจุน้ํา
๓.๑ ถังบรรจุน้ําสรางขึ้นดวยแผ*นเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม*นอยกว*า ๔.๐ มม. พับมวนขึ้นรูปเปน
ทรงรี มีขนาดความจุไม*นอยกว*า ๖,๐๐๐ ลิตร
๓.๒ ดานบนของถังบรรจุน้ํามีช*องสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา มีขนาด
เสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๕๐๐ มม. จํานวนไม*นอยกว*า ๒ แผ*น พรอมมีฝาเปBด-ปBดและล็อคได พรอมมี
ราวกั้นกันตกติดตั้งดวยท*อเหล็ก
๓.๓ ภายในถังบรรจุน้ํามีแผ*นเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม*นอยกว*า ๔.๐ มม. กั้นเปนช*องตามแนว
ขวางของตัวถังบรรจุน้ําไม*นอยกว*า ๒ แผ*น เพื่อกันการกระแทกของน้ําในขณะรถวิ่ง
๓.๔ มีที่จ*ายน้ํา(สเปรยบาร) ติดตั้งดานขางทั้งซายและขวา พรอมบอลวาลวเปBด-ปBด ขนาดเสนผ*าน
ศูนยกลางไม*นอยกว*า ๒.๕ นิ้ว
๓.๕ มีท*อระบายน้ําลนภายในถังบรรจุน้ํามีขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๒.๕ นิ้ว จํานวนไม*
นอยกว*า ๑ ท*อ
๓.๖ มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุ ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นไดชัดเจน
๓.๗มีตูเก็บอุปกรณดานทายของถังบรรจุน้ํา พรอมบานประตูเปBด-ปBด สามารถล็อคกุญแจไดสรางขึ้น
จากแผ*นเหล็กมาตรฐาน ดานบนเปนแผ*นเหล็กมาตรฐานตอกลายกันลื่นและมีราวกั้นกันตกติดตั้งดวยท*อเหล็ก
มาตรฐาน
๓.๘ ดานขางของตั ว ถังบรรจุ น้ํา มี ทางเดิน ยาวตลอดแนวถั งบรรจุ น้ํ า ดานบนทํ าดวยแผ* นเหล็ ก
มาตรฐานอย*างดีตอกลายกันลื่นและมีราวกั้นกันตกติดตั้งดวยท*อเหล็กมาตรฐาน
๓.๙ มีบันไดสําหรับขึ้น-ลง บริเวณดานขางตอนหนา (ซาย-ขวา) และดานทายถังบรรจุน้ํา(ซาย-ขวา)
๓.๑๐ ดานทายรถมีที่สําหรับยืนทําดวยแผ*นโลหะมาตรฐานตอกลายกันลื่น
๓.๑๑มีแผงควบคุมการทํางานติดตั้งอยู*สองขางของตัวรถ (ซาย-ขวา) พรอมมีมาตรวัดแรงดันทางส*งทางสูบและปGายกํากับอุปกรณติดตั้งไวอย*างชัดเจนและมั่นคงแข็งแรง

-๓๓.๑๒ สามารถเพิ่มและลดกําลังส*ง-สูบไดจากแผงควบคุมการทํางาน
๓.๑๓มีท*อส*งน้ําออกดานซาย-ขวา พรอมบอลวาลวเปBด-ปBด ขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๒.๕
นิ้ว พรอมขอต*อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จํานวนขางละไม*นอยกว*า ๑ ทาง
๓.๑๔ มีท*อสูบน้ําจากภายนอกดานซาย-ขวา พรอมบอลวาลวเปBด-ปBด ขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*
นอยกว*า ๓ นิ้ว จํานวนขางละไม*นอยกว*า ๑ ทาง
๓.๑๕ มีท*อน้ําลัด (Bypass) เพื่อปGองกันสูบ-จ*ายชํารุด เมื่อเครื่องสูบน้ําทํางานแต*ยังไม*ไดเปBดวาลว
จ*ายน้ํา
๓.๑๖ มีท*อส*งน้ําขึ้นแท*นปdนฉีดน้ํา พรอมบอลวาลวเปBด-ปBด ขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๒.๕
นิ้ว จํานวนไม*นอยกว*า ๑ ทาง
๓.๑๗ปdนฉีดน้ําทําดวยอลูมิเนียมอัลลอย หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*
นอยกว*า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม*นอยกว*า ๑๕ นิ้ว ปลายปdนฉีดน้ําสามารถปรับรูปแบบการฉีดไดทั้งแบบลําตรงและ
แบบฝอย และสามารถหมุนรอบตัวได ๓๖๐ องศาโดยต*อเนื่อง
๓.๑๘ มีท*อส*งน้ําเขาพรอมขอต*อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว(ตัวผู)แบบมีลิ้นกั้นน้ําไหลยอนกลับ พรอมมีฝา
ปBดขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๒.๕ นิ้ว เพื่อไวสําหรับเติมน้ําเขาถังบรรจุน้ําไดโดยไม*ตองผ*านเครื่องสูบ
น้ําจากตัวรถ
๓.๑๙ผลิตและประกอบจากโรงงานผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑอุ ตสาหกรรม (มอก.) หรื อผลิ ตจากโรงงานที่ไดรับ มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรื อISO ๑๔๐๐๑หรื อ
มาตรฐานที่สูงกว*าพรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวัน
ยื่นเสนอราคา
๔. เครื่องสูบน้ํา
๔.๑ เครื่องสูบน้ําแบบแรงดันสูงสามารถสูบน้ําไดโดยไม*ตองล*อน้ํา (SELF-PRIMING PUMP)
๔.๒ ตั ว เครื่ อ งสู บ น้ํ า ทํ า ดวยอลู มิเ นี ย มอั ล ลอย หรื อทองเหลื อ ง หรื อ โลหะปลอดสนิ ม หรื อ ตาม
มาตรฐานผูผลิต
๔.๓ เครื่องสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผ*านระบบถ*ายทอดกําลังซึ่งต*อออกมาจาก
ขางเกียรรถยนต (SIDE PTO.)อัตราการสูบส*งสูงสุดไม*นอยกว*า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม*เกิน ๑,๒๐๐รอบต*อ
นาทีและทําแรงดันสูงสุดไดไม*นอยกว*า ๑๘๐ ปอนดต*อตารางนิ้ว
๔.๔ เครื่องสูบน้ําเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ
ISO ๑๔๐๐๑หรือมาตรฐานที่สูงกว*า ผูเสนอราคาจะตองแนบแคตตาล็ อคของเครื่องสูบ น้ําใหชัด เจนโดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๕. ระบบสัญญาณไฟ/ไฟส%องสว%าง
๕.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สีแดง) ชนิดหลอดไฟ LED รูปทรงรีหรือแคปซูล มีความยาวไม*นอย
กว*า ๑.๐๐ เมตร พรอมฐานยึดติดตั้งบนหลังคาหัวเก3ง จํานวน ๑ ชุด
๕.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน ขนาดไม*นอยกว*า ๑๐๐ วัตต ทําสัญญาณเสียงไดไม*นอยกว*า ๕
เสียง พรอมไมลพูด จํานวน ๑ ชุด

-๔๕.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สีแดง) ชนิดหลอดไฟLEDแบบแถวติดตั้งดานทายถังบรรจุน้ํา จํานวน
ไม*นอยกว*า ๒ จุด เพื่อใหสัญญาณเตือนเมื่อมองจากดานทาย
๕.๔ ติดตั้งไฟส*องสว*างดานทายรถ ชนิดหลอดไฟ LED จํานวนไม*นอยกว*า ๒จุด สามารถปรับกมเงย
และหมุนไดรอบตัว
๕ . ๕ ชุ ดสั ญญ าณไ ฟฉุ กเ ฉิ น แล ะ ไฟ ส* อ งส ว* า ง เป นผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี คุ ณภ าพ ตาม มา ตร ฐ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรม (มอก.) หรื อ ผลิ ต จากผู ผลิ ต ที่ ไดรั บ รองคุ ณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรื อ ISO
๑๔๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว*า
๕.๖ ผู เสนอราคาตองแนบแคตตาล็ อคชุ ด สั ญ ญาณไฟฉุ กเฉิ น โดยมี เ อกสารหลั ก ฐานมาแสดงให
คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
๖. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
๖.๑ สายส*งน้ําและท*อดูดน้ํา
๖.๑.๑ สายส*งน้ําดับเพลิงชนิดใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyester) ขนาดเสนผ*านศูนยกลาง
ไม*นอยกว*า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม*นอยกว*า ๒๐ เมตร พรอมขอต*อสวมเร็วชนิดทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๑
เสน เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน NFPA หรือ FM หรือ ANSI หรือมาตรฐานที่สูงกว*า
๖.๑.๒ สายส*งน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ๓ ชั้น ทอดวยเสนใยสังเคราะหไฟเบอร (Fiber)
ตลอดทั้งเสนทั้งแนวตั้งและแนวนอนภายในเคลือบดวยยางสังเคราะห ทนสารเคมี กรด ด*างขนาดเสนผ*าน
ศูนยกลางไม*นอยกว*า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม*นอยกว*า ๒๐ เมตร พรอมขอต*อสวมเร็วชนิดทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว
จํานวน ๑ เสนเปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานNFPA หรือ FM หรือ ANSI หรือมาตรฐานที่สูงกว*า
๖.๑.๓ ท*อดูดน้ําสีฟGาขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๓ นิ้ว ยาวไม*นอยกว*า ๑๒.๐ เมตร
พรอมหัวกรองผงขนาดเสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๓ นิ้ว และขอต* อเกลีย วทองเหลื องชุบโครเมี ยมขนาด
เสนผ*านศูนยกลางไม*นอยกว*า ๓ นิ้ว จํานวน ๑ เสน(สามารถพรอมใชงานไดทันที)
๖.๒ หัวฉีดน้ํา
๖.๒.๑ หัวฉีดน้ําสวมเร็วแบบลําตรงมีมือจับ ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียมขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม*
นอยกว*า ๓๑ นิ้ว
๖.๒.๒ ปลายหัวฉีด ขนาดรู ๑/๒ นิ้ว ชนิดทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
๖.๒.๓ หัวฉีดน้ําแบบปรับรูปแบบการฉีดไดทั้งแบบลําตรงและแบบฝอย สามารถปรับปริมาณน้ํา
ได ๔ ระดับ ตั้งแต* ๓๐ ๖๐ ๙๕ ๑๒๕ แกลลอนต*อนาที ส*วนปลายหัวฉีดทําจากยางเพื่อปGองกันการกระแทก
มีดามจับแบบดามปdน และมีคันโยกบังคับบอลวาลวสําหรับเปBด-ปBดน้ํา ตัวหัวฉีดทําจากโลหะผสมมีน้ําหนัก
เบา แข็งแรง ทนต*อการใชงาน และบอลวาลวทําจากโลหะปลอดสนิม ขนาดทางเขาน้ํา ๑.๕ นิ้ว พรอมขอ
ต*ออเดปเตอรสวมเร็ว (ตัวผู) ขนาด ๒.๕ นิ้ว เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานNFPA หรือ FM หรือ ANSIหรือ
มาตรฐานที่สูงกว*า
๖.๓ อุปกรณเพื่อความปลอดภัยประจํารถ
๖.๓.๑ กลองติดหนารถยนต ขนาดหนาจอไม*นอยกว*า ๔.๐ นิ้ว รองรับ Micro SD Card สูงสุด
ไม*นอยกว*า ๓๒GB เปนระบบ Full HDผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อคกลองติดหนารถยนตโดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

-๕๖.๔ อุปกรณ เครื่องมือ และคู*มือประจํารถ
๖.๔.๑ ยางอะไหล*พรอมกงลอ
๖.๔.๒ แม*แรงไฮดรอลิค ขนาดไม*นอยกว*า ๒๐ ตัน พรอมอุปกรณ
๖.๔.๓ ชุดประแจปากผสม ขนาด ๘ มม. ถึง ๒๕ มม.
๖.๔.๔ คีมตัดเหล็ก
๖.๔.๕ ประแจถอดลอ พรอมอุปกรณดามขัน ดามต*อครบชุด
๖.๔.๖คีมล็อค
๖.๔.๗ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาด ๑๕ ปอนด (ติดตั้งในที่เหมาะสม)
๖.๔.๘ ประแจขันขอต*อท*อสูบน้ํา
๖.๔.๙ ประแจขันหัวประปา (Hydrant Wrench) โดยที่ส*วนหัวของประแจ
มีรูสามารถสวมเขากับหัวประปาไดทันทีและสามารถปรับขนาดรูได
๖.๔.๑๐ ไขควงปากแบนและปากแฉก
๖.๔.๑๑ กล*องเหล็กใส*เครื่องมือ
๖.๔.๑๒ ขอต*อประปาขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว
๖.๔.๑๒ หนังสือคู*มือการใชการบํารุงรักษารถยนต

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ตัว
จํานวน ๒ ถัง
จํานวน ๑ ตัว
จํานวน ๑ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ใบ
จํานวน ๑ ตัว
จํานวน ๑ เล*ม

๗. การพ%นสี
๗.๑ สีรถตามความตองการของหน*วยงานราชการ
๗.๒ การพ*นสีภายนอก พ*นดวยสีรองพื้นอย*างดีไม*นอยกว*า ๒ ชั้น สีรองพื้นไดรับรองมาตรฐาน มอก.
๖๙๑ – ๒๕๔๗ หรือมาตรฐานสูงกว*า พรอมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
๗.๓ การพ*นสีทับหนา (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒Kไม*นอยกว*า ๒ ชั้น
๗.๔ ภายในถังบรรจุน้ํา พ*นสีกันสนิมโดยใชสีเคลือบ EPOXY อย*างนอย ๒ ชั้น
๗.๕ ใตทองรถ โครงรถ และใตบั งโคลนหลั ง พ* น วั ส ดุ กั น สนิ ม บอดี้ ซู{ด หรื อเท็ ค โค{ ด หรื อวั ส ดุ
เทียบเท*าหรือวัสดุดีกว*า
๗.๖ ผูเสนอราคาตองพ*นตราสัญลักษณของ องคการบริหารส*วนตําบลไมเค็ด ที่ประตูทั้ง ๒ ดาน และ
ขอความตัวหนังสือตามขนาดมาตรฐานที่หน*วยงานราชการกําหนด
๘. เงื่อนไขและการรับประกัน
๘.๑ เสนอผลิตภัณฑรุ*นใหม*ล*าสุด
๘.๒ ผูขายตองดําเนินการจัดทําประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ใหกับผูซื้อและจดทะเบียน พรอมโอน
กรรมสิทธิ์รถยนตบรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงคใหเปนขององคการบริหารส*วนตําบลไมเค็ด ก*อนการ
เบิกจ*ายเงินโดยค*าภาษีอากร ค*าธรรมเนียมต*างๆที่เกิดขึ้น ผูขายเปนผูชําระทั้งหมด
๘.๓ รถยนตบรรทุ กแบบบรรทุกน้ํา อเนกประสงคตองมี น้ํา มัน เชื้อเพลิงเต็มถังและน้ํ า มัน อื่น ๆตาม
มาตรฐานบริษัทผูผลิตในวันที่มีการส*งมอบและพรอมใชงานไดทันที
๘.๔ ผูขายตองอธิบายและสาธิตวิธีการใชงาน ตลอดจนการบํารุงรักษารถยนตบรรทุกแบบบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค
๘.๕ การส*งมอบรถจะตองทําการส*งมอบรถยนตบรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค ณ ที่ทําการ
องคการบริหารส*วนตําบลไมเค็ดอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

-๖๘.๖ ผูเสนอราคาตองมีผลงานการผลิตและประกอบรถยนตบรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค โดย
ตองแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา
๘.๗ ผูเสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม*ถูกตองตามประกาศและเงื่อนไขที่กําหนด
คณะกรรมการจะไม*รับพิจารณาใบเสนอราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๘.๘ การรับประกัน รับประกันการชํารุดบกพร*องอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติเปนระยะเวลา
๑ ป• หากเกิดการชํารุดบกพร*องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล*าว ผูขายจะทําการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงแกไข โดยไม*คิดค*าใชจ*ายใดๆทั้งสิ้น
๘.๙ รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงองคการบริหารส*วนตําบลไมเค็ด สงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
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