
 

 
 

ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เร่ือง   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า  แบบเอนกประสงค์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

    ....................................................  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า แบบ
เอนกประสงค์    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน   1   คัน  ตามคุณลักษณะรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมืองก าหนดไว้แนบท้าย 

  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น     
4,000,000  บาท ( สี่ล้านบาทถ้วน)   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้    

1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น   และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง 
 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ ประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน เป็นการ      
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 
 6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและเสนอราคา
โดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จากผู้แทนดังกล่าว (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
 7.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานซ่อมบ ารุงพร้อมคลังสต๊อกอะไหล่พร้อมมีช่างส าหรับ
ให้บริการหลังการขาย   (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
 
 
 
    



 
 
 

 ก าหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี  2  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
ระหว่างเวลา   10.00   น.   ถึงเวลา   10.30   น.     ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ณ  ที่ว่าการอ าเภอพิมาย  ชั้น 2)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคา   ในวันท่ี   4    เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554    เวลา    11.00   น.  เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคา  10,000   บาท   
ได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง    ระหว่างวันที่    17   เดือนมกราคม   พ.ศ. 2554    ถึงวันท่ี   
25   เดือนมกราคม    พ.ศ. 2554    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    044-481690   ในวันและเวลาราชการ 

หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.og.th 
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่    17      เดือนมกราคม    พ.ศ. 2554 
 
 
       
                                                                                                                    
     (ลงชื่อ)...............................................  
                 (นายบรรเจิด   สอพิมาย)  
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 

ชื่อพัสด ุรถยนต์บรรทุกน ้า แบบเอนกประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ความต้องการ 

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้้า แบบเอนกประสงค์ ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการ ล้าเลียงน้้าด่ืม น้้าใช้ ล้าเลียง
น้้าช่วยในการดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ฉีดล้างถนน ฉีดล้างลานแสดงต่างๆ รดพรมถนน รดน้้าต้นไม้  
ผลิตประกอบ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2544  

(ISO 9001:2000) หรือ  มอก.9001-2552  (ISO 9001:2008)ในขอบข่ายการ
ออกแบบและการพัฒนา การผลิต และการบริการซ่อมบ้ารุงตัวถังยานพาหนะ  

 ลักษณะท่ัวไป 

- รถยนต์บรรทุกชนิด  10 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้้า 

- ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ)  

- ตอนท้ายติดต้ังถังบรรจุน้้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมติดต้ังสเปรย์บาร์
ด้านท้ายส้าหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างส้าหรับรดน้้าต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้้า แท่นปืนฉีด
น้้า ครบถ้วน 

- มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  

- ตัวรถ เครื่องสูบน้้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

1. ข้อก้าหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.1 รถยนต์บรรทุก 

1.1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ ล้อหน้าเด่ียว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อ
ตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก 

1.1.2 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) 
1.1.3 สามารถรับน้้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม 

1.1.4 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน 

1.1.5 มีชุดที่ปัดน้้าฝนจ้านวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.1.6 มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.1.7 เครื่องมือประจ้ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.1.8 ติดต้ังวิทย-ุCD Player จ้านวน 1 ชุด 

1.1.9 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร  
1.2 ระบบเครื่องยนต ์



1.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ 

1.2.2    ระบายความร้อนด้วยน้้า 
1.2.3 มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 

3,000 รอบ/นาที   
1.2.4 เป็นเครื่องยนต์ท่ีได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ 

มอก.2315-2551 หรือ มาตรฐาน EURO 3 

1.3 ระบบส่งก้าลัง 
1.3.1 คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 

1.3.2 เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก 

1.3.3 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร ์
1.4 ระบบบังคับเลี้ยว 

1.4.1 พวงมาลัยขับทางขวา 
1.4.2 มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 

1.5 ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
1.5.1 ถังน้้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

1.6 ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.7 ระบบห้ามล้อ 

1.7.1 ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค แยกสองวงจรอิสระ 

1.7.2 มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรคไอเสียช่วย 

1.8 กงล้อและยาง 
1.8.1 ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ 

1.9 ระบบไฟฟ้า 
1.9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
1.9.2 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ 
1.9.3 แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 Ah จ้านวน 2 ชุด  
1.9.4 มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นใน

การปฏิบัติงาน 

1.10 อ่ืนๆ 

1.10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันที่ย่ืนซองเสนอราคา 



1.10.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือ
ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่ายของ รถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 

2. ถังบรรจุน ้า 
2.1 ถังบรรจุน้้า 

2.1.1 ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงรี
ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 

2.1.2 ด้านบนของถังบรรจุน้้ามีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายในถัง
บรรจุน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝา
เปิด-ปิด และล็อคได้ พร้อมมีราวกั้นกันตก  

2.1.3 มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร)์ ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ติดต้ังด้านข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวเก๋ง
กับชุดถังบรรจุน้้า 

2.1.4 มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร)์ ส้าหรับรดพรมถนน ติดต้ังด้านท้ายตัวรถ  
2.1.5 มีแท่นปืนฉีดน้้าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส้าหรับ

ช่วยบรรเทาสาธารณะประโยชน์ 
2.1.6 ภายในถังบรรจุน้้ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

เพื่อกันการกระแทกของน้้า 
2.1.7 มีมาตรวัดระดับน้้าหรือหลอดแสดงระดับน้้าในถังบรรจุติดต้ังในบริเวณที่มองเห็นได้

ชัดเจน 

2.1.8 ด้านข้างซ้าย-ขวาตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้้า ข้อต่อ หัวฉีดน้้า และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม
บานปิด-เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

2.2 ท่อทางดูด-ท่อทางส่งน้้า 
2.2.1 ทางสูบน้้าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

3 นิ้ว จ้านวน 1 ทาง ด้านท้าย  
2.2.2 ทางสูบน้้าจากถังบรรจุน้้า พร้อมบอลวาล์วเปิด -ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 3 นิ้ว จ้านวน 1 ทาง ด้านท้าย 

2.2.3 ทางส่งน้้าออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ 

นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จ้านวน 2 ทาง ด้านท้าย 

2.2.4 ทางส่งน้้าเข้าถังบรรจุน้้า พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 ½ นิ้ว จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง ด้านท้าย 

2.2.5 ทางส่งน้้าขึ้นแท่นปืนฉีดน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว จ้านวนไม่
น้อยกว่า 1 ทาง 



2.2.6 มีท่อทางน้้าลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายช้ารุด เมื่อเครื่องสูบน้้าท้างานแต่
ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้้า 

2.3 อ่ืนๆ 

2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบของ ชุดถังบรรจุน้้า ดังกล่าวให้
คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ย่ืนซองเสนอราคา 

2.3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้ง
จากตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่ายของ ชุดถังบรรจุน้้า โดยมีเอกสารหลักฐานมา
แสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 

3. เครื่องสูบน ้า 
3.1 เครื่องสูบน้้า 

3.1.1 เป็นเครื่องสูบน้้าชนิด SELF PRIMING PUMP ระหัดชั้นเดียว แบบ
ใบพัดปิด (Close Impeller) สามารถสูบน้้าได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระบบช่วยท้า
สุญญากาศ ตัวเรือนและใบพัดท้าจากเหล็กหล่ออย่างดี หรืออลูมิเนียมอัลลอย 
สามารถสูบส่งน้้าได้ในอัตรา 1,500 ลิตรต่อนาที และท้าแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 
120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีชุดเกียร์ทดรอบที่มีอัตราการทดไม่น้อยกว่า 1 :3.5 

ประกอบส้าเร็จเป็นชุดเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องสูบน้้าท้างานด้วยการ
ถ่ายทอดก้าลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดก้าลัง ( POWER TAKE 

OFF) และใช้ก้าลังของเครื่องยนต์รถไม่เกิน 40 แรงม้า โดยจะต้องแนบแผนภูมิ
แสดงสมรรถนะ ( Performance Curve) ที่ได้รับการประทับรับรองจาก
ผู้ผลิตประกอบการพิจารณา 

3.1.2 ตัวเครื่องสูบน้้ามีทางสูบและทางส่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ภายใน
ทางสูบมีลิ้นกันกลับ (Check Valve) ติดต้ังส้าเร็จรูป 

3.1.3 เครื่องสูบน้้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตระบบ ISO 9001 และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ
และรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ DIN, EN, BS, CE, 

EEC, UNI หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ตามข้อก้าหนดของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยจะต้องแนบส้าเนารับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

3.1.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย จากผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ้าหน่ายที่มีอ้านาจเต็ม พร้อมทั้งแคตตาล็อคฉบับจริง และแบบรูป (Drawing) 
ของเครื่องสูบน้้า ประกอบการพิจารณา 

4. สายส่งน ้าดับเพลิง    
4.1 เป็นสายส่งน้้าดับเพลิงสีแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 



4.2 ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Red 

Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้้ากระด้างและน้้าทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ 
(Synthetic Rubber) สีด้าเพื่อลดแรงเสียดทานของน้้า 

4.3 มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการท้างาน (Max. Test Pressure) ไม่น้อย
กว่า 400 ปอนด์/ ตร.นิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ไม่
น้อยกว่า 720 ปอนด์/ตร.น้ิว 

5. ท่อดูดน ้าชนิดยาง 
5.1 ท่อดูดน้้าส้าหรับใช้ในงานทั่วไป ภายในผลิตโดยยางธรรมชาติผิวเรียบ เสริมแรงด้วยเส้นใยโพ

ลีเอสเตอร์คอตตอน และลวดเหล็กขดเกลียว ภายนอกลักษณะเป็นลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอ
ได้ดี ผลิตโดยยางธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย 3 นิ้ว ความยาว 15 ฟุต  

6. สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมอิเลคทรอนิคส์ไซเรน 

6.1 สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

6.1.1 เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบแผงยาว ส้าหรับติดต้ังบนยานพาหนะ ชุดฐานรองรับ
ท้าด้วยอลูมินั่มอโนไดซ์ ซีลขอบกันน้้า ขนาดความสูงไม่เกิน 15 ซม. (ไม่รวมขา
ติดต้ัง) กว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 118 ซม. 

6.1.2 เล็นส์ครอบท้าด้วยวัสดุ LEXAN รูปทรงแบนเพรียว (Aerodynamic) 

ด้านบนเป็นลายฝ้าเพื่อลดการสะท้อนจากแสงอาทิตย์ ใช้หลอดฮาโลเจ้น 70 w 
จ้านวน 4 ดวง จานสะท้อนแสง แต่ละดวงแบ่งเป็น 5 ช่องแบบฟรีฟอร์มรีเฟล็กเตอร์
ท้าด้วย Polyphenylene Oxide Alloy ช่วยเพิ่มการกระจายแสงพร้อม
ชุดสะท้อนแสง ข้างละ 1 ชุด ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน SAE 

6.1.3 หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับโดยอิสระ ใช้แบริ่งที่มีการหล่อลื่น
แบบถาวร ด้วย High Grade Synthetic Lubricant มอเตอร์ทุกตัว
มีวงจร RFI ป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่าน 

6.2 อิเลคทรอนิคส์ไซเรนและล้าโพง  
6.2.1 ให้ก้าลังขยายไม่ต่้ากว่า 200 วัตต์ ให้เสียงแบบต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 3 เสียง พร้อม

แตรขอทาง และประกาศออกล้าโพง ล้าโพงมีขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 

6.2.2 ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน 17x7x17 ซม. น้้าหนักไม่เกิน 2 กก. กินไฟขณะพร้อมใช้
งานไม่เกิน 170 มิลลิแอมป์ มีชุดฟิวส์ภายในเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหาย 

6.3 อ่ืนๆ 

6.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ สัญญาณไฟฉุกเฉินและอิเลคทรอนิคส์ไซเรน 
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ย่ืนซองเสนอราคา 



6.3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้ง
จากตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉินและอิเลคทรอนิคส์
ไซเรน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 

7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

7.1 การพ่นสี 
7.1.1 การพ่นภายนอก  พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า   2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง

อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก้าหนด) 

7.1.2 พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้าใต้บัง
โคลนหลังด้วยบอด้ีชู้ดหรือเท็คโค็ต หรือเทียบเท่า 

7.2 ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก้าหนด 

8. อุปกรณ์ประจ้ารถประกอบด้วย 

8.1 วาล์วกันกลับส้าหรับต่อปลายท่อดูด       จ้านวน 1 ชุด 

8.2 หัวฉีดน้้า          จ้านวน 1 ชุด 

8.3 ตะกร้าหวายกรองผง        จ้านวน 1 ชุด 

8.4 เครื่องมือบ้ารุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต      จ้านวน 1 ชุด 

8.5 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ        จ้านวน 1 ชุด 

8.6 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม       จ้านวน 1 ชุด 

8.7 หนังสือคู่มือรับบริการ        จ้านวน 1 ชุด 

9. เงื่อนไขและการรับประกัน 

9.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกน้้าแบบเอนกประสงค์
คันดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันย่ืนซองเสนอราคา 

9.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต รถยนต์
บรรทุกน้้าแบบเอนกประสงค์ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  

9.3 การรับประกัน รับประกันการช้ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการช้ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะท้าการ
แก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

9.4 ก้าหนดส่งมอบภายใน  30  วันนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
 
 

 


