
 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต�บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค� 
ขนาดความจุไม%น&อยกว%า ๖,๐๐๐ ลิตร 

องค�การบริหารส%วนตําบลไม&เค็ด  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

๑. ลักษณะท่ัวไป 
 ๑.๑เป�นรถยนต�บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําขนาด ๖ ตัน๖ล�อ  เครื่องยนต�ดีเซล  ปริมาตรกระบอก
สูบไม*ต่ํากว*า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม*ตํ่ากว*า ๑๗๐ กิโลวัตต�  มีกําลังแรงม�าสูงสุดไม*น�อยกว*า  
๒๔๐แรงม�า  ตอนท�ายหลังเก3งติดต้ังถังบรรทุกน้ํามีขนาดความจุไม*น�อยกว*า ๖,๐๐๐ลิตร  จํานวน ๑ คัน โดยตัว
รถและอุปกรณ�ท้ังหมดต�องเป�นของใหม*ไม*เคยใช�งานมาก*อน 
๒.ลักษณะตัวรถยนต�บรรทุก 
 ๒.๑ รถยนต�บรรทุก 
 ๒.๑.๑ ตัวรถกับเครื่องยนต�ต�องเป�นยี่ห�อเดียวกันและมีโครงสร�างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต 
 ๒.๑.๒เป�นรถยนต�บรรทุกชนิด ๖ล�อ  ล�อหน�าเด่ียวล�อหลังคู*  หัวเก3งสามารถยกข้ึนเพ่ือตรวจเช็ค
เครื่องยนต�ได�สะดวก  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม*ต่ํากว*า ๑๒,๐๐๐กิโลกรัม(๑๒ ตัน) 
 ๒.๑.๓มีท่ีนั่งภายในเก3งไม*น�อยกว*า ๓ท่ีนั่ง (รวมพนักงานขับรถ) 
 ๒.๑.๔ มีกระจกมองหลังไม*น�อยกว*า ๓ บาน  ประกอบด�วย  นอกเก3ง ๒ บาน  ในเก3ง ๑ บาน 
 ๒.๑.๕ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห�องโดยสาร 
 ๒.๑.๖ ติดต้ังฟBล�มกรองแสง  ขนาดแสงสว*างตามกฎหมายกําหนด 
 ๒.๑.๗ มีชุดท่ีปDดน้ําฝนตามมาตรฐานของผู�ผลิต 

๒.๑.๘ เป�นกระจกไฟฟGาเพ่ิมความสะดวกในการใช�งานตามมาตรฐานโรงงานผู�ผลิต 
 ๒.๑.๙มีผ�ายางปูพ้ืนรถในเก3งและมีแผ*นยางกันโคลนสําหรับล�อทุกล�อ  
 ๒.๑.๑๐ผู�เสนอราคาต�องเสนอชื่อศูนย�บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ*อมบํารุงภายในจังหวัดท่ีต้ัง
หรือในจังหวัดใกล�เคียง เพ่ือสะดวกในการตรวจเช็คและซ*อมบํารุงรักษา  พร�อมแสดงชื่อท่ีอยู* สถานท่ีต้ังของ
ศูนย�บริการและผู�เสนอราคาต�องแนบแคตตาล็อคของรถบรรทุกมาแสดงให�คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่น
เสนอราคา 
 ๒.๑.๑๑ผู�เสนอราคาจะต�องเป�นผู�ผลิตโดยตรงหรือได�รับการแต*งต้ังเป�นตัวแทนจําหน*ายโดยตรง
จากโรงงานผู�ผลิตหรือได�รับการแต*งต้ังจากผู�แทนจําหน*ายรถบรรทุกพร�อมระบุชื่อหน*วยงานให�ชัดเจนโดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงให�คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา 

 ๒.๒ ระบบเครื่องยนต� 
  ๒.๒.๑ เครื่องยนต�ดีเซล  ขนาดไม*น�อยกว*า ๖ สูบ  ๔ จังหวะ  มีกําลังแรงม�าสูงสุดไม*น�อยกว*า  
๒๔๐แรงม�า 
  ๒.๒.๒ ระบายความร�อนด�วยน้ํา 
  ๒.๒.๓ เป�นเครื่องยนต�ท่ีมีคุณสมบัติและได�รับการอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ�กับสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑หรือมาตรฐานท่ีสูงกว*า 

 ๒.๓ ระบบส%งกําลัง 
  ๒.๓.๑ครัทช�เป�นแบบมาตรฐานผู�ผลิต 
  ๒.๓.๒ เกียร�เป�นแบบเกียร�กระปุก 
  ๒.๓.๓ มีเกียร�เดินหน�าไม*น�อยกว*า ๖ เกียร� ถอยหลังไม*น�อยกว*า ๑ เกียร� 
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 ๒.๔ ระบบบังคับเล้ียว 
  ๒.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา 
  ๒.๔.๒ มีระบบช*วยผ*อนแรง (Hydraulic Power Steening) 

 ๒.๕ ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง 
  ๒.๕.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไม*น�อยกว*า ๒๐๐ ลิตร ฝาปBดมีกุญแจล็อค 
 ๒.๖ ระบบกันสะเทือน 
  ๒.๖.๑ ตามมาตรฐานผู�ผลิต 

 ๒.๗ ระบบห&ามล&อ 
  ๒.๗.๑ ตามมาตรฐานผู�ผลิต 

 ๒.๘ ระบบไฟฟ;า 
  ๒.๘.๑ ใช�ระบบไฟฟGา ๒๔ โวลท� 
  ๒.๘.๒แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท�  ขนาดไม*น�อยกว*า ๖๐ Ah  จํานวน ๒ ลูก 
  ๒.๘.๓ มีสัญญาณไฟถูกต�องครบถ�วน  ตามมาตรฐานผู�ผลิตและตามท่ีกรมการขนส*งทางบก
กําหนด 

๓. ถังบรรจุน้ํา 

 ๓.๑ ถังบรรจุน้ําสร�างข้ึนด�วยแผ*นเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม*น�อยกว*า ๔.๐ มม. พับม�วนข้ึนรูปเป�น
ทรงรี  มีขนาดความจุไม*น�อยกว*า ๖,๐๐๐ ลิตร 
 ๓.๒ ด�านบนของถังบรรจุน้ํามีช*องสําหรับให�พนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา  มีขนาด
เส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๕๐๐ มม.  จํานวนไม*น�อยกว*า ๒ แผ*น  พร�อมมีฝาเปBด-ปBดและล็อคได�  พร�อมมี
ราวก้ันกันตกติดต้ังด�วยท*อเหล็ก 
 ๓.๓ ภายในถังบรรจุน้ํามีแผ*นเหล็กมาตรฐาน  มีความหนาไม*น�อยกว*า ๔.๐ มม.  ก้ันเป�นช*องตามแนว
ขวางของตัวถังบรรจุน้ําไม*น�อยกว*า ๒ แผ*น  เพ่ือกันการกระแทกของน้ําในขณะรถวิ่ง 
 ๓.๔ มีท่ีจ*ายน้ํา(สเปรย�บาร�) ติดต้ังด�านข�างท้ังซ�ายและขวา  พร�อมบอลวาล�วเปBด-ปBด ขนาดเส�นผ*าน
ศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๒.๕ นิ้ว 
 ๓.๕ มีท*อระบายน้ําล�นภายในถังบรรจุน้ํามีขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๒.๕  นิ้ว  จํานวนไม*
น�อยกว*า ๑ ท*อ 
 ๓.๖ มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุ  ติดต้ังในบริเวณท่ีมองเห็นได�ชัดเจน 
 ๓.๗มีตู�เก็บอุปกรณ�ด�านท�ายของถังบรรจุน้ํา พร�อมบานประตูเปBด-ปBด สามารถล็อคกุญแจได�สร�างข้ึน
จากแผ*นเหล็กมาตรฐาน  ด�านบนเป�นแผ*นเหล็กมาตรฐานตอกลายกันลื่นและมีราวก้ันกันตกติดต้ังด�วยท*อเหล็ก
มาตรฐาน 
 ๓.๘ ด�านข�างของตัวถังบรรจุน้ํา  มีทางเดินยาวตลอดแนวถังบรรจุน้ํา  ด�านบนทําด�วยแผ*นเหล็ก
มาตรฐานอย*างดีตอกลายกันลื่นและมีราวก้ันกันตกติดต้ังด�วยท*อเหล็กมาตรฐาน 
 ๓.๙ มีบันไดสําหรับข้ึน-ลง  บริเวณด�านข�างตอนหน�า (ซ�าย-ขวา)  และด�านท�ายถังบรรจุน้ํา(ซ�าย-ขวา) 
 ๓.๑๐ ด�านท�ายรถมีท่ีสําหรับยืนทําด�วยแผ*นโลหะมาตรฐานตอกลายกันลื่น 
 ๓.๑๑มีแผงควบคุมการทํางานติดต้ังอยู*สองข�างของตัวรถ (ซ�าย-ขวา)  พร�อมมีมาตรวัดแรงดันทางส*ง-
ทางสูบและปGายกํากับอุปกรณ�ติดต้ังไว�อย*างชัดเจนและม่ันคงแข็งแรง 
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 ๓.๑๒ สามารถเพ่ิมและลดกําลังส*ง-สูบได�จากแผงควบคุมการทํางาน 
 ๓.๑๓มีท*อส*งน้ําออกด�านซ�าย-ขวา  พร�อมบอลวาล�วเปBด-ปBด ขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๒.๕ 
นิ้ว  พร�อมข�อต*อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว  จํานวนข�างละไม*น�อยกว*า ๑ ทาง 
 ๓.๑๔ มีท*อสูบน้ําจากภายนอกด�านซ�าย-ขวา  พร�อมบอลวาล�วเปBด-ปBด ขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*
น�อยกว*า ๓ นิ้ว  จํานวนข�างละไม*น�อยกว*า ๑ ทาง 
 ๓.๑๕ มีท*อน้ําลัด (Bypass) เพ่ือปGองกันสูบ-จ*ายชํารุด  เม่ือเครื่องสูบน้ําทํางานแต*ยังไม*ได�เปBดวาล�ว
จ*ายน้ํา 
 ๓.๑๖ มีท*อส*งน้ําข้ึนแท*นปdนฉีดน้ํา  พร�อมบอลวาล�วเปBด-ปBด  ขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๒.๕ 
นิ้ว จํานวนไม*น�อยกว*า ๑ ทาง 
 ๓.๑๗ปdนฉีดน้ําทําด�วยอลูมิเนียมอัลลอย  หรือทองเหลืองชุบโครเม่ียม  ขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*
น�อยกว*า ๒.๕ นิ้ว  ยาวไม*น�อยกว*า ๑๕ นิ้ว  ปลายปdนฉีดน้ําสามารถปรับรูปแบบการฉีดได�ท้ังแบบลําตรงและ
แบบฝอย  และสามารถหมุนรอบตัวได� ๓๖๐ องศาโดยต*อเนื่อง  
 ๓.๑๘ มีท*อส*งน้ําเข�าพร�อมข�อต*อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว(ตัวผู�)แบบมีลิ้นก้ันน้ําไหลย�อนกลับ พร�อมมีฝา
ปBดขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๒.๕ นิ้ว เพ่ือไว�สําหรับเติมน้ําเข�าถังบรรจุน้ําได�โดยไม*ต�องผ*านเครื่องสูบ
น้ําจากตัวรถ 
 ๓.๑๙ผลิตและประกอบจากโรงงานผลิตท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือผลิตจากโรงงานท่ีได�รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือISO ๑๔๐๐๑หรือ
มาตรฐานท่ีสูงกว*าพร�อมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวัน
ยื่นเสนอราคา 

๔. เครื่องสูบน้ํา 

 ๔.๑ เครื่องสูบน้ําแบบแรงดันสูงสามารถสูบน้ําได�โดยไม*ต�องล*อน้ํา (SELF-PRIMING PUMP) 
 ๔.๒ ตัวเครื่องสูบน้ําทําด�วยอลูมิเนียมอัลลอย  หรือทองเหลือง  หรือโลหะปลอดสนิมหรือตาม
มาตรฐานผู�ผลิต 
 ๔.๓ เครื่องสูบน้ําได�รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต�ของรถผ*านระบบถ*ายทอดกําลังซ่ึงต*อออกมาจาก
ข�างเกียร�รถยนต� (SIDE PTO.)อัตราการสูบส*งสูงสุดไม*น�อยกว*า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ท่ีรอบไม*เกิน ๑,๒๐๐รอบต*อ
นาทีและทําแรงดันสูงสุดได�ไม*น�อยกว*า ๑๘๐ ปอนด�ต*อตารางนิ้ว 
 ๔.๔ เครื่องสูบน้ําเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได�รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ 
ISO ๑๔๐๐๑หรือมาตรฐานท่ีสูงกว*า ผู�เสนอราคาจะต�องแนบแคตตาล็อคของเครื่องสูบน้ําให�ชัดเจนโดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงให�คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา 

๕. ระบบสัญญาณไฟ/ไฟส%องสว%าง 

 ๕.๑ ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สีแดง) ชนิดหลอดไฟ LED รูปทรงรีหรือแคปซูล  มีความยาวไม*น�อย
กว*า ๑.๐๐ เมตร พร�อมฐานยึดติดต้ังบนหลังคาหัวเก3ง  จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๒ ติดต้ังเครื่องขยายเสียงไซเรน  ขนาดไม*น�อยกว*า ๑๐๐ วัตต�  ทําสัญญาณเสียงได�ไม*น�อยกว*า ๕ 
เสียง  พร�อมไมล�พูด  จํานวน ๑ ชุด 
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-๔- 
 ๕.๓ ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สีแดง) ชนิดหลอดไฟLEDแบบแถวติดต้ังด�านท�ายถังบรรจุน้ํา  จํานวน
ไม*น�อยกว*า ๒ จุด  เพ่ือให�สัญญาณเตือนเม่ือมองจากด�านท�าย 
 ๕.๔ ติดต้ังไฟส*องสว*างด�านท�ายรถ  ชนิดหลอดไฟ LED จํานวนไม*น�อยกว*า ๒จุด  สามารถปรับก�มเงย
และหมุนได�รอบตัว 
 ๕ .๕  ชุ ดสั ญญาณไฟ ฉุ ก เ ฉิน และ ไฟส* อ งส ว* า ง เป� นผ ลิ ตภัณฑ� มี คุณภ าพตามมาตร ฐ าน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตจากผู�ผลิตท่ีได�รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือ ISO 
๑๔๐๐๑ หรือมาตรฐานท่ีสูงกว*า 
 ๕.๖ ผู� เสนอราคาต�องแนบแคตตาล็อคชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให�
คณะกรรมการพิจารณาในวันท่ียื่นเสนอราคา 

๖. อุปกรณ�และเครื่องมือประจํารถ 

 ๖.๑ สายส*งน้ําและท*อดูดน้ํา 

  ๖.๑.๑ สายส*งน้ําดับเพลิงชนิดใยสังเคราะห�โพลีเอสเตอร� (Polyester)  ขนาดเส�นผ*านศูนย�กลาง
ไม*น�อยกว*า ๒.๕ นิ้ว  ยาวไม*น�อยกว*า ๒๐ เมตร  พร�อมข�อต*อสวมเร็วชนิดทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว  จํานวน ๑ 
เส�น  เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับมาตรฐาน NFPA  หรือ FM หรือ ANSI หรือมาตรฐานท่ีสูงกว*า 
  ๖.๑.๒ สายส*งน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห� ๓ ชั้น ทอด�วยเส�นใยสังเคราะห�ไฟเบอร� (Fiber) 
ตลอดท้ังเส�นท้ังแนวต้ังและแนวนอนภายในเคลือบด�วยยางสังเคราะห� ทนสารเคมี กรด ด*างขนาดเส�นผ*าน
ศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม*น�อยกว*า ๒๐ เมตร  พร�อมข�อต*อสวมเร็วชนิดทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว  
จํานวน ๑ เส�นเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับมาตรฐานNFPA  หรือ FM หรือ ANSI หรือมาตรฐานท่ีสูงกว*า 
  ๖.๑.๓ ท*อดูดน้ําสีฟGาขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๓ นิ้ว  ยาวไม*น�อยกว*า ๑๒.๐ เมตร  
พร�อมหัวกรองผงขนาดเส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๓ นิ้ว และข�อต*อเกลียวทองเหลืองชุบโครเมียมขนาด
เส�นผ*านศูนย�กลางไม*น�อยกว*า ๓ นิ้ว จํานวน ๑ เส�น(สามารถพร�อมใช�งานได�ทันที) 

 ๖.๒ หัวฉีดน้ํา 

  ๖.๒.๑ หัวฉีดน้ําสวมเร็วแบบลําตรงมีมือจับ  ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียมขนาด ๒.๕ นิ้ว  ยาวไม*
น�อยกว*า ๓๑ นิ้ว 
  ๖.๒.๒ ปลายหัวฉีด ขนาดรู ๑/๒ นิ้ว  ชนิดทองเหลืองชุปโครเม่ียม 
  ๖.๒.๓ หัวฉีดน้ําแบบปรับรูปแบบการฉีดได�ท้ังแบบลําตรงและแบบฝอย สามารถปรับปริมาณน้ํา
ได� ๔ ระดับ ต้ังแต* ๓๐ ๖๐ ๙๕ ๑๒๕  แกลลอนต*อนาที  ส*วนปลายหัวฉีดทําจากยางเพ่ือปGองกันการกระแทก   
มีด�ามจับแบบด�ามปdน  และมีคันโยกบังคับบอลวาล�วสําหรับเปBด-ปBดน้ํา  ตัวหัวฉีดทําจากโลหะผสมมีน้ําหนัก
เบา  แข็งแรง  ทนต*อการใช�งาน  และบอลวาล�วทําจากโลหะปลอดสนิม  ขนาดทางเข�าน้ํา ๑.๕ นิ้ว  พร�อมข�อ
ต*ออเดปเตอร�สวมเร็ว (ตัวผู�) ขนาด ๒.๕ นิ้ว  เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับมาตรฐานNFPA  หรือ FM หรือ ANSIหรือ
มาตรฐานท่ีสูงกว*า 
 ๖.๓ อุปกรณ�เพ่ือความปลอดภัยประจํารถ 
  ๖.๓.๑ กล�องติดหน�ารถยนต�  ขนาดหน�าจอไม*น�อยกว*า ๔.๐ นิ้ว  รองรับ Micro SD Card สูงสุด
ไม*น�อยกว*า ๓๒GB  เป�นระบบ Full HDผู�เสนอราคาต�องแนบแคตตาล็อคกล�องติดหน�ารถยนต�โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงให�คณะกรรมการพิจารณาในวันท่ียื่นเสนอราคา 
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-๕- 
 ๖.๔ อุปกรณ� เครื่องมือ และคู*มือประจํารถ 
  ๖.๔.๑ ยางอะไหล*พร�อมกงล�อ   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๔.๒ แม*แรงไฮดรอลิค  ขนาดไม*น�อยกว*า ๒๐ ตัน  พร�อมอุปกรณ�   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๔.๓ ชุดประแจปากผสม ขนาด ๘ มม. ถึง ๒๕ มม.   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๔.๔ คีมตัดเหล็ก   จํานวน ๑ ตัว 
  ๖.๔.๕ ประแจถอดล�อ  พร�อมอุปกรณ�ด�ามขัน  ด�ามต*อครบชุด   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๔.๖คีมล็อค จํานวน ๑ ตัว 
  ๖.๔.๗ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง ขนาด ๑๕ ปอนด� (ติดต้ังในท่ีเหมาะสม) จํานวน ๒ ถัง 
  ๖.๔.๘ ประแจขันข�อต*อท*อสูบน้ํา จํานวน ๑ ตัว 
  ๖.๔.๙ ประแจขันหัวประปา (Hydrant Wrench) โดยท่ีส*วนหัวของประแจ จํานวน ๑ชุด  
  มีรูสามารถสวมเข�ากับหัวประปาได�ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได�   
  ๖.๔.๑๐ ไขควงปากแบนและปากแฉก   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๔.๑๑ กล*องเหล็กใส*เครื่องมือ   จํานวน ๑ ใบ 
  ๖.๔.๑๒ ข�อต*อประปาขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว จํานวน ๑ ตัว 
  ๖.๔.๑๒ หนังสือคู*มือการใช�การบํารุงรักษารถยนต� จํานวน ๑ เล*ม 

๗. การพ%นสี 

 ๗.๑ สีรถตามความต�องการของหน*วยงานราชการ 
 ๗.๒ การพ*นสีภายนอก พ*นด�วยสีรองพ้ืนอย*างดีไม*น�อยกว*า ๒ ชั้น  สีรองพ้ืนได�รับรองมาตรฐาน มอก. 
๖๙๑ – ๒๕๔๗   หรือมาตรฐานสูงกว*า  พร�อมแนบเอกสารแสดงในวันท่ียื่นเสนอราคา 
 ๗.๓ การพ*นสีทับหน�า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒Kไม*น�อยกว*า ๒ ชั้น  

๗.๔ ภายในถังบรรจุน้ํา  พ*นสีกันสนิมโดยใช�สีเคลือบ EPOXY  อย*างน�อย ๒ ชั้น 
 ๗.๕ ใต�ท�องรถ  โครงรถ  และใต�บังโคลนหลัง  พ*นวัสดุกันสนิม บอด้ีซู{ดหรือเท็คโค{ด  หรือวัสดุ
เทียบเท*าหรือวัสดุดีกว*า 
 ๗.๖ ผู�เสนอราคาต�องพ*นตราสัญลักษณ�ของ องค�การบริหารส*วนตําบลไม�เค็ด ท่ีประตูท้ัง ๒ ด�าน  และ
ข�อความตัวหนังสือตามขนาดมาตรฐานท่ีหน*วยงานราชการกําหนด 
 ๘. เง่ือนไขและการรับประกัน 
 ๘.๑ เสนอผลิตภัณฑ�รุ*นใหม*ล*าสุด 
 ๘.๒ ผู�ขายต�องดําเนินการจัดทําประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ให�กับผู�ซ้ือและจดทะเบียน  พร�อมโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต�บรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค�ให�เป�นขององค�การบริหารส*วนตําบลไม�เค็ด  ก*อนการ
เบิกจ*ายเงินโดยค*าภาษีอากร  ค*าธรรมเนียมต*างๆท่ีเกิดข้ึน  ผู�ขายเป�นผู�ชําระท้ังหมด 
 ๘.๓ รถยนต�บรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค�ต�องมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ํามันอ่ืนๆตาม
มาตรฐานบริษัทผู�ผลิตในวันท่ีมีการส*งมอบและพร�อมใช�งานได�ทันที 
 ๘.๔ ผู�ขายต�องอธิบายและสาธิตวิธีการใช�งาน  ตลอดจนการบํารุงรักษารถยนต�บรรทุกแบบบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค�   
 ๘.๕ การส*งมอบรถจะต�องทําการส*งมอบรถยนต�บรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค�  ณ  ท่ีทําการ
องค�การบริหารส*วนตําบลไม�เค็ดอําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
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-๖- 
๘.๖ ผู�เสนอราคาต�องมีผลงานการผลิตและประกอบรถยนต�บรรทุกแบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค�  โดย

ต�องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๘.๗ ผู�เสนอราคารายใดท่ีเสนอรายละเอียดและหลักฐานไม*ถูกต�องตามประกาศและเง่ือนไขท่ีกําหนด
คณะกรรมการจะไม*รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 
 ๘.๘ การรับประกัน  รับประกันการชํารุดบกพร*องอันเนื่องมาจากการใช�งานตามปกติเป�นระยะเวลา  
๑  ป�  หากเกิดการชํารุดบกพร*องจากเง่ือนไขและระยะเวลาดังกล*าว  ผู�ขายจะทําการแก�ไขให�ใช�งานได�ดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน  นับจากวันท่ีได�รับแจ�งแก�ไข  โดยไม*คิดค*าใช�จ*ายใดๆท้ังสิ้น 
 ๘.๙ รายการและรายละเอียดใด  หากมีการเปลี่ยนแปลงองค�การบริหารส*วนตําบลไม�เค็ด  สงวนสิทธิ์ท่ี
จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด  เพ่ือประโยชน�สูงสุดของทางราชการ 
 
 
 

      (นายชาญ  คุ�มสุภา)    (นายกสิณ  วงษ�นาม) 
      ครู ค.ศ.๒ ช*างยนต�     หัวหน�าฝ�ายก*อสร�าง 
ประธานกรรมการ      กรรมการ 
 

      (นางยุพินรัตนธนสิริพร)    (นางจิราพรรณ  ศิริรังษี) 
 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน             เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
             กรรมการ                              กรรมการ/เลขานุการ 
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