ร่างรับฟังคาวิจารณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ากว่า
6,000 ซีซี หรือ ก้าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต้ากว่า 170 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน
คุณลักษณะทัวไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้้า ขนาดไม่ต่้ากว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่้ า กว่ า 170 กิ โ ลวั ต ต์ มี แ รงม้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 240
แรงม้ า พวงมาลั ย ชนิ ด ผ่ อ นแรง
(POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋ง
ติดตั้ง ถังบรรจุ น้ า ขนาดความจุ ไม่น้ อยกว่า 6,000 ลิ ตร น้้าหนักของรถรวมน้้าหนั กบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่้ ากว่ า
12,000 กิโ ลกรั ม มี เครื่ อ งสู บ น้้ า มี ร ะบบท่ อน้้ าที่ ส ะดวกเหมาะสมต่ อ การใช้ง าน ติด ตั้ง แท่ นปื น ฉีด น้้า ดับ เพลิ ง
มีชุดหัวฉีดน้้า อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้ในงานดับเพลิงและแจกจ่ายน้้าในพื้นที่ขาดแคลน ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด
เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ลักษณะตัวรถยนต์
1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวก
ต่อการบ้ารุงรักษาและประสิทธิภาพการท้างาน
1.2. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 6 ตัน หัวเก๋งยกได้ พร้อมระบบล็อค 2 จุด เครื่องยนต์ดีเซลคอม
มอนเรล และเทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้้า มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชั่น 4 จังหวะ จ้านวนลูกสูบ
6 สูบ ก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่้า กว่า 170 กิโลวัตต์ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า น้้าหนักรวมบรรทุก
(G.V.W.) ไม่ต่้ากว่า 12,000 กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้ รับมาตรฐานอุสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551 หรือ
ยูโร 3
1.3. ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
1.4. ระบบคลัชท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.5. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่ว ย
ผ่อนแรง
1.6. ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค
1.7. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย
1.8. ขนาดยางไม่น้อยกว่า 10.00 - 20 ยางผ้าใบ 16 ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.9. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 65 แอมป์/ชั่วโมง จ้านวน
2 ลูก
1.10. ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรถมีประตูปิด – เปิด และล็อคได้ทั้ง 2 ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 3 คนพร้อม
พนักงานขับรถ มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.11. ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์, วิทยุ-ซีดี MP3 พร้อมล้าโพง และติด ฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่าง
ภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

2. ถังบรรจุน้า...
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2.1. ตัวถังน้้าท้าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. ม้วนเป็นทรงรี และฝากั้นหัวท้ายท้า ด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่
น้อยกว่า 3 ม.ม. บรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. ติดตั้งตาม
ขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ส้าหรับกันน้้ากระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง
2.2. ภายในถังน้้า พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย 2 ชั้นหรือเทียบเท่า
2.3. พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้้าเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง พร้อมกับมีราวจับท้าด้วย
ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 ม.ม. โดยรอบ
2.4. มีช่องด้านบนของถังน้้าส้าหรับลงไปท้าความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 ม.ม. พร้อมฝา
ปิดมีที่ล็อค จ้านวน 2 ช่อง
2.5. มีทางส้าหรับส่งน้้าพร้อมปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จ้านวน 2 ทาง อยู่ในต้าแหน่ง
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.6. มีทางจ่ายน้้าเครื่องสูบเข้าถังน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว โดยมีคันปิด-เปิด จ้านวน 1 ทาง
2.7. มีทางสูบน้้าเข้าถังน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จ้านวน 1 ทาง
2.8. มีทางสูบน้้าจากถังน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จ้านวน 1 ทาง
2.9. มีท่อระบายน้้าล้น (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จ้านวน 1 ท่อ
2.10. มีท่อรีเลย์น้าเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จ้านวน 1 ท่อ
2.11. ด้านท้ายรถมีที่ส้าหรับยืน ได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับท้าด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ม.ม.
2.12. มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
2.13. มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถยนต์
2.14. มีบันไดส้าหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้้าจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ขัน้
2.15. ด้านข้างของตัวถังน้้ามีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.16. มีหลอดแสดงระดับน้้าภายในถัง ในต้าแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.17. ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้้าชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบน ต้าแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต จ้านวน 1 ชุด
2.18. มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งก้าลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.19. ผู้เสนอราคาแนบแบบถังน้้า (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการค้านวณหาปริมาตรน้้าในถังน้้าให้ได้ปริมาตรตาม
ขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นซอง
2.20. ถังบรรทุก น้้ า ผลิ ต จากโรงงานที่ได้รั บการรับรองระบบบริห ารงานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001
พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
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3.1 เป็นเครื่องสูบน้้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว พร้อมเกียร์ทดในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้้ามัน
3.2 ตัวเรือนเครื่องสูบน้้า สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลืองหรือเหล็ กหล่อ สามารถสูบน้้าที่แรงดันปกติ
ได้ไม่น้ อยกว่ า 2,000 ลิ ตรต่อนาที ท้ างานด้ ว ยเครื่องยนต์ของตัว รถ โดยผ่ านระบบถ่ายทอดก้า ลั งแบบ
SIDE PTO
3.3 ตัวเครื่องสูบน้้าผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมแคตตาล็อกเครื่องสูบน้้า เอกสารรับรองต่างๆ
4. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
4.1. ติดตัง้ สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาวความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ชนิดหลอดแบบ LED ให้ความสว่างสูงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถปรับ
รูปแบบการท้างานได้ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟท้าด้วยวัสดุ โพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตาม
ความเหมาะสม หรือตามที่หน่วยงานระบุ ตรงกลางชุดไฟมีล้าโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่้ากว่า 100 วัตต์
มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า 5 แบบ พร้อมไมโครโฟน ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจ้าหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
4.2. ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านท้าย จ้านวน 1 ชุด โดยสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ตัวโคมไฟผ่านการทดสอบการรั่วซึมทนน้้า
ทนฝุ่นผงไม่ต่้ากว่าระดับ IP 68 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.513-2553
5. อุปกรณ์ประจ้ารถ
5.1. ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูดจ้านวน 1 เส้น
5.2. สายส่งน้้าดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ จ้านวน 2 เส้น
5.3. หัวฉีดน้้าด้ามยาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร จ้านวน 1 ชุด
5.4. หัวฉีดน้้าแบบปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว จ้านวน 1 ชุด
5.5. หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จ้านวน 1 ชุด
5.6. ตะกร้าสวมหัวกรองผง จ้านวน 1 ชุด
5.7. ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้้าชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบนถังบรรทุกน้้า จ้านวน 1 ชุด
5.8. มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม จ้านวน 1 ชุด
5.9. แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม จ้านวน 1 ชุด

5.10 เครื่อฃมือ...
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เครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จ้านวน 1 ชุด
หนังสือคู่มือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด
ติดตั้งไฟสปอตไลท์ ส่องสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้้าจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 โคม
ติดตั้งสัญญาณเสี ย งเตือนถอยหลั ง (Backup Alarm) ให้ผู้ ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

6. การพ่นสีและข้อความ
6.1. การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
6.2. ใต้ตัวถังบรรทุกน้้า บังโคลนรถ พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
6.3. เพื่อยืดอายุการใช้งาน ต้องท้าการพ่นเคลือบพื้นภายในถังบรรจุน้าด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของ
สังกะสีบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99% โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ , เอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและ
ชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MSDS) หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมา
แสดงในวันยื่นซอง โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปล
6.4. สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน และข้อความ พ่นสีตามหน่วยงานก้าหนด
7. ข้อก้าหนดอืน ๆ เพือประโยชน์ของทางราชการ
7.1. โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้้า ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001
พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา
7.2. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค รายระเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้้า พร้อมแสดงการค้านวณปริมาตร
ของถังน้้าด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจ้าหน่ายที่ได้รับการเป็นตัวแทนหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดง
เอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
7.3. การรับประกัน การช้ารุดบกพร่อง และการบ้ารุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา
1 ปี หรื อระยะเวลาการรับ ประกันของบริษัทผู้ ผลิ ตหรือตัว แทน หากเกิดการช้ารุดบกพร่องจากเงื่อนไข
และระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องด้าเนินการซ่อมแซมให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข
โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว
7.4. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ
7.5. ผู้เสนอราคาจะต้องด้าเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์
ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ช้าระแทนทั้งสิ้น
7.6. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งด้ า เนิ น การจดทะเบี ย นรถยนต์ คั น ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องส่ วนราชการก่ อ น
จึงจะสามารถด้าเนินการเบิกจ่ายได้
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7.7. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่น เสนอราคา
โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
7.8. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบ้ารุง ตัวถังบรรทุก ปั้มน้้า และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น
ภายในจังหวัดหรือ จังหวัด ในภาคเหนือ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จ้านวนไม่น้อยกว่า
3 สถานบริการ พร้อมเอกสารและแผนที่มาแสดง
7.9. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรั บ รองระบบคุณภาพของผู้ ผ ลิ ตหั ว รถยนต์ที่เสนอต่อราชการมาแสดงในวัน
ยื่นเสนอราคา
7.10. ผู้ เสนอราคาที่ไม่ใช่ ผู้ ผ ลิ ตรถยนต์ห รื อตัว แทนจ้าหน่ายจากโรงงานผู้ ผ ลิ ตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสาร
การรับ มอบอ้านาจให้จ้ าหน่ ายรถยนต์ยี่ห้ อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือ
ใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง
7.11 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อถูกแจ้งเวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการ หรือก้าลังอยู่ระหว่างก้าลังจะ
ถูกหน่วยงานราชการแจ้งเวียนทิ้งงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง
7.12 การตั ด สิ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด และคณะกรรมการฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคารายใด รายหนึ่งหากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระส้าคัญ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานก้าหนดไว้
7.13 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งแสดงเอกสารคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ สนอตามความเป็ น จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่หน่วยงานก้าหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะ
ของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยหี่ ้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน
7.14 ก้าหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย
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