
pสําเน 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน 

เรื่อง  ประมูลซ้ือครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง – รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล'อ ด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   
      

 

                 ด'วยเทศบาลตําบลหนองขนาน  มีความประสงค�จะประมูลซ้ือครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง - 
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล'อ  จํานวน 1 คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไป     
  รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล'อ เครื่องยนต�ดีเซล มีกําลังแรงม'าสูงสุดไม�น'อยกว�า 210 แรงม'า  
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม�น'อยกว�า 12,000 กิโลกรัม ตอนท'ายเก<งเป=นตัวถังบรรทุกน้ํามีปริมาตร 
ความจุไม�น'อยกว�า 6,000 ลิตร ตัวถังบรรจุน้ําเป=นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได'รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมหรือจากหน�วยงานราชการท่ีมี
ความสามารถให'การรับรองในขอบข�ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบํารุงรักษาและการซ�อมแซม โดยมีหนังสือ 
แต�งต้ังตัวแทนจําหน�าย พร'อมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันท่ียื่นเสนอราคา (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานต�าง ๆ เพ่ือให'ได'
ครุภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช'งานและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ทางราชการ) และอุปกรณ�ทุกชนิดเป=นของใหม�ไม�เคย 
ใช'งานมาก�อน 
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวรถยนต� 
1.1 ตัวรถและโครงสร'างตามมาตรฐานโรงงานผู'ผลิต 
1.2 เป=นรถยนต�บรรทุกชนิด 6 ล'อ ล'อหน'าเด่ียวล'อหลังคู� หัวเก<งสามารถยกข้ึนลงได'เพ่ือตรวจสอบ 

สภาพเครื่องยนต� 
1.3 มีท่ีนั่งภายในเก<งไม�น'อยกว�า 3 ท่ีนั่งรวมพนักงานขับรถ 
1.4 ระบบพวงมาลัยขวามีระบบช�วยผ�อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
1.5 มีชุดปZดน้ําฝนจํานวนตามมาตรฐานผู'ผลิต 
1.6 มีมาตรวัดสัญญาณเตือนต�าง ๆ ตามมาตรฐานผู'ผลิต 
1.7 มีกระจกมองหลังติดต้ังท้ังด'านซ'ายและขวาสามารถปรับมุมการมองได' 
1.8 ติดต้ังฟ̀ล�มกรองแสง 
1.9 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศพร'อมวิทยุเครื่องเล�น 
1.10 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงแบบฝาป̀ดมีกุญแจขนาดบรรจุตามมาตรฐานผู'ผลิต 
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  2. เครื่องยนต� 
     2.1 เครื่องยนต�ดีเซลขนาดไม�น'อยกว�า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร'อนด'วยน้ําเป=นเครื่องยนต�ดีเซล 
ท่ีได'มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมไม�ต่ํากว�า มอก.2315-2551 
     2.2 มีกําลังสูงสุดไม�น'อยกว�า 210 แรงม'า 
  3. ระบบส�งกําลัง 
     3.1 คลัทซ�เป=นแบบมาตรฐานผู'ผลิต 
     3.2 เกียร�เป=นแบบกระปุกเดินหน'าไม�น'อยกว�า 5 เกียร� เกียร�ถอยหลังไม�น'อยกว�า 1 เกียร� 
  4. ระบบบังคับเลี้ยว 
     4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช�วยผ�อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
  5. ระบบกันสะเทือน 
     5.1 ตามมาตรฐานผู'ผลิต 
  6. ระบบห'ามล'อ 
     6.1 ตามมาตรฐานผู'ผลิต 
  7. ระบบไฟฟbา 
     7.1 ใช'ระบบไฟฟbา 24 โวลท� 
     7.2 มีอัลเทอร�เนเตอร�ชนิด 24 โวลท� 
     7.3 มีมอเตอร�สตาร�ทชนิด 24 โวลท� 
     7.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท� ขนาดความจุไม�ต่ํากว�า 65 แอมปc/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก 
     7.5 มีสัญญาณไฟถูกต'องครบถ'วนตามกฎจราจร 
     7.6 มีสัญญาณเสียงถอยหลัง 
  8. ถังบรรจุน้ํา 
     8.1 ถังบรรจุน้ําสร'างด'วยแผ�นเหล็กมาตรฐานอย�างดีมีความหนาไม�น'อยกว�า 3 มิลลิเมตร มีปริมาณ 
ความจุไม�น'อยกว�า 6,000 ลิตร 
     8.2 ภายในถังบรรจุน้ํามีแผ�นก้ันเป=นช�วง ๆ ด'วยเหล็กมาตรฐานอย�างดีหนาไม�น'อยกว�า 3 มิลลิเมตร 
จํานวนไม�น'อยกว�า 3 ช�อง เพ่ือปbองกันการกระแทกของน้ําขณะรถวิ่งติดต้ังตามแนวขวางของตัวถัง 
     8.3 ด'านบนของถังบรรจุน้ํามีช�องสําหรับให'พนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ําขนาด 
เส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 500 มิลลิเมตร จํานวนไม�น'อยกว�า 2 ช�วง พร'อมมีฝาเป̀ด-ป̀ด (ติดต้ังอยู�ตอนหน'าและ 
ตอนท'ายของถังบรรจุน้ํา และล็อคได'ท่ีบริเวณขอบถังมีราวเหล็กสําหรับกันตก 
     8.4 มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุน้ําในถังบรรจุติดต้ังในบริเวณท่ีเห็นได' 
ชัดเจน 
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     8.5 มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท�นปgนฉีดน้ําด'านท'าย 
     8.6 ด'านข'างของถังบรรจุน้ํามีตู'เก็บสายส�งน้ําสามารถเป̀ด-ป̀ดได' 
     8.7 ภายในตัวถังบรรทุกน้ําพ�นสีกันสนิมโดยใช'สีเคลือบ (EPOXY) อย�างน'อย 2 ชั้น 
     8.8 ติดต้ังท่ีเหยียบด'านท'ายสําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท�นปgนฉีดน้ํา ท่ีเหยียบ 
บุด'วยอลูมิเนียมดอกกันลื่นหรือโลหะ (STAINLESS STEEL) ท่ีมีดอกลายกันลื่นและด'านท'ายของถังบรรจุน้ํามีท่ียืน 
สําหรับเจ'าหน'าท่ีปฏิบัติงาน ทําด'วยแผ�นเหล็กมาตรฐานและบุด'วยอลูมิเนียมลายดอกกันลื่นพร'อมราวกันตก 
     8.9 ตัวถังบรรจุน้ําและมาตรระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ํา ผลิตจากโรงงานท่ีได'รับรองระบบ 
บริหารคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมโดยแนบแคตตาล็อกหรือ 
รูปแบบพร'อมเอกสารรับรองและหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     8.10 ติดต้ังแผงควบคุมสร'างจากเหล็กชุบซิงค�ปbองกันสนิมด'านท'าย ของถังบรรจุน้ํามีระบบดูดน้ํา 
ข'างละ 1 ทาง ส�งน้ําข'างละ 2 ทาง พร'อมติดต้ังมาตรวัดแรงวัดและไฟส�องสว�าง 
  9. เครื่องสูบน้ํา 
     9.1 เครื่องสูบน้ําเป=นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย� ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ําสามารถ 
ทําสุญญากาศดูดน้ําได'เอง โดยไม�ต'องล�อน้ําท่ีสายดูด (SELF PRIMING PUMP) 
     9.2 ใบพัดชนิดใบเด่ียวทําด'วยอลูมิเนียมอัลลอยมีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 215 มิลลิเมตร 
     9.3 ตัวปZkมสูบทําด'วยเหล็กหล�อมีขนาดท�อดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดท�อส�งน้ํา 3 นิ้ว 
     9.4 ปZkมสูบน้ํามีอัตราการสูบส�งสูงสุดไม�น'อยกว�า 1,800 ลิตร ต�อนาทีท่ีรอบไม�เกิน 1,100 รอบ 
ต�อนาที 

     9.5 ปZkมสูบน้ําได'รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต�ของรถสามารถสูบส�งน้ําได'ไม�น'อยกว�า 1,500 ลิตร 
ต�อนาทีท่ีรอบไม�เกิน 800 รอบ ต�อนาที 
     9.6 มีท่ีจ�ายน้ํา (สเปรย�บาร�) สําหรับรดน้ําต'นไม'ติดต้ังด'านซ'าย-ขวา ระหว�างหัวเก<งกับชุดถังบรรจุน้ํา 
     9.7 มีท่ีจ�ายน้ํา (สเปรย�บาร�) สําหรับพรมถนนและล'างถนนติดต้ังด'านท'ายรถ 
     9.8 สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได' 
     9.9 ปZkมสูบน้ําได'รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได'รับอนุมัติการจดทะเบียน 
ผลิตภัณฑ�จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) 
     9.10 ปZkมสูบน้ําผลิตจากโรงงานท่ีได'รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกพร'อมเอกสารรับรองและหนังสือแต�งต้ังตัวแทน 
จําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  10. ระบบท�อทางส�งและท�อทางรับน้ํา 
     10.1 ระบบท�อน้ําเป=นแท�นฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ําแบบหมุนได'รอบไม�น'อยกว�า 360 องศา ปรับฉีดเป=น 
มุมตํ่าลงได'ไม�น'อยกว�า 10 องศา และยกมุมเงยได'ไม�น'อยกว�า 80 องศา 
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     10.2 มีท่ีราดน้ําติดต้ังท'ายรถสําหรับปล�อยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด 
     10.3 มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําต'นไม'ติดต้ังทางด'านขวาและซ'ายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด 
     10.4 ท�อทางสูบน้ําจากภายนอกขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 3 นิ้ว พร'อมบอลวาล�วเป̀ด-ป̀ด 
จํานวน 1 ทาง ด'านท'าย 
     10.5 ท�อทางสูบน้ําจากถังบรรจุขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 3 นิ้ว พร'อมบอลวาล�วเป̀ด-ป̀ด 
จํานวน 1 ทาง ด'านท'าย 
     10.6 ท�อทางส�งน้ําจากภายนอกขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 2.5 นิ้ว พร'อมบอลวาล�วเป̀ด-ป̀ด 
จํานวน 2 ทาง ด'านท'าย เป=นข'อต�อแบบสวมเร็วแบบตัวผู' ผลิตจากทองเหลือง 
     10.7 ท�อทางส�งน้ําเข'าถังบรรจุขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 2.5 นิ้ว พร'อมบอลวาล�วเป̀ด-ป̀ด 
จํานวนไม�น'อยกว�า 1 ทาง ด'านท'าย เป=นข'อต�อแบบสวมเร็วแบบตัวเมีย ผลิตจากทองเหลือง 
     10.8 ท�อทางส�งน้ําแท�นปgนฉีดน้ําขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 2.5 นิ้ว พร'อมบอลวาล�วเป̀ด-ป̀ด 
จํานวนไม�น'อยกว�า 1 ทาง  
  11. แท�นปgนฉีดน้ํา 
     11.1 ติดต้ังด'านบนของตัวรถทําด'วยเหล็กกล'าไร'สนิม 
     11.2 สามารถหมุนฉีดในแนวราบได'ไม�น'อยกว�า 360 องศา (ต�อเนื่องไม�สิ้นสุด) ปรับฉีดเป=นมุมตํ่าลง 
ได'ไม�น'อยกว�า 10 องศา และยกมุมเงยได'ไม�น'อยกว�า 80 องศา 
     11.3 สามารถทนแรงดันน้ําได'ไม�น'อยกว�า 45 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
     11.4 แท�นปgนฉีดน้ําได'รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได'รับอนุมัติการจดทะเบียน 
ผลิตภัณฑ�จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) 
     11.5 แท�นปgนฉีดน้ําเป=นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได'รับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมโดยแนบแคตตาล็อก 
พร'อมเอกสารรับรองและหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
  12. ท�อทางดูดและสายส�งน้ํา 
     12.1 ท�อดูดน้ําผลิตจากยางธรรมชาติเสริมใยสังเคราะห�ท่ีมีความยืดหยุ�นสูงเสริมแรงด'วยโครงสร'าง 
เหล็กลักษณะภายนอกเป=นลอนพร'อมตัวกรอง จํานวน 2 ชุด  
     12.2 ตัวท�อดูดมีคุณสมบัติทนต�อสภาพอากาศ มีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 3 นิ้ว ยาว 
ไม�น'อยกว�า 10 เมตร พร'อมข'อต�อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด� 
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     12.3 สายส�งน้ําเป=นสายส�งน้ําดับเพลิงพร'อมข'อต�อมีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 2.5 นิ้ว 
ยาวไม�น'อยกว�า 20 เมตร สามารถมองเห็นเด�นชัดเวลากลางคืนทอจากเส'นใยสังเคราะห�โพลี่เอสเตอร� (polyester)  
โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอกเคลือบด'วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใช'งาน 
(Morking Pressure) ไม�น'อยกว�า 400 ปอนด�/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ได'ไม�น'อยกว�า 
725 ปอนด� ต�อตารางนิ้ว สามารถใช'ได'กับน้ํากระด'างและน้ําทะเล โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต�งต้ังตัวแทน 
จําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  13. ชุดหัวฉีดดับเพลิง 
     13.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใช'น้ําฉีดเป=นลําตรงแบบสวมเร็วยาวไม�น'อยกว�า 15 นิ้ว จํานวน 2 อัน 
     13.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเป=นลําเป=นฝอยได' จํานวน 2 อัน 
     13.3 หัวฉีดน้ําดับเพลิงจะต'องเป=นผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได'รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การผลิตระบบ ISO 9001 และต'องมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน�วยงานราชการท่ีมีขีดความ 
สามารถในการรับรองหรือการรับรองมาตรฐานสากลเป=นท่ียอมรับได'แก� DIN , FM , NFPA , ANSIAFSA , UL หรือ มอก. 
และหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  14. ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว�าง 
     14.1 ด'านบนหัวเก<งรถยนต�บรรทุกติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวรูปทรงเพรียว (Aerodynamic) 
ด'านบนเป=นลายฟbาเพ่ือลดการสะท'อนจากดวงอาทิตย�มีความกว'างไม�น'อยกว�า 32 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม�น'อยกว�า 
17 เซนติเมตร (ไม�รวมค�าติดต้ัง) ความยาวไม�น'อยกว�า 160 เซนติเมตร ภายในติดต้ังโคมไฟหมุนจํานวนไม�น'อยกว�า 6 ชุด 
พร'อมไฟด'านหน'าไม�น'อยกว�า 4 ดวง ไฟหลังไม�น'อยกว�า 2 ดวง และไฟด'านข'างซ'าย-ขวา ข'างละไม�น'อย 1 ดวง หลอดไฟ 
ท่ีใช'เป=นหลอดฮาโลเจนท้ังหมด ฝาครอบลําโพงทําด'วยสแตนเลส เป=นระดับเดียวกับเลนส�ครอบดวงไฟโดยแนบแคตตาล็อก 
และหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายท่ีมีอํานาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     14.2 ด'านท'ายถังบรรจุน้ําติดต้ังไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพ่ือให'สัญญาณเตือนเม่ือมอง 
จากด'านท'ายสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางฐานไม�น'อยกว�า 180 มม. และมีความสูงไม�น'อยกว�า 190 มม.  
ใช'หลอดฮาโลเจนขนาด 24 โวลท� ไม�น'อยกว�า 70 วัตต� 
     14.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินได'รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือ มอก. 
     14.4 ติดต้ังเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกค�ไซเรนพร'อมไมโครโฟน  ลําโพงขยายเสียงมีกําลัง 
ขยายไม�น'อยกว�า 150 วัตต� สามารถสร'างเสียงสัญญาณได'ไม�น'อยกว�า 5 แบบเสียง 
     14.5 ด'านท'ายติดต้ังสปอตไลท� จํานวน 2 ดวง 
     14.6 ผู'เสนอราคาต'องแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล�าวและหนังสือแต�งต้ังตัวแทน 
จําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
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  15. การพ�นสีและตราหน�วยงาน 
     15.1 การพ�นสีภายนอกพ�นด'วยสีกันสนิมอย�างดีไม�น'อยกว�า 2 ชั้น แล'วจึงพ�นทับด'วยสีจริงชนิด 
โพลียูรีเทนไม�น'อยกว�า 2 ชั้น 
     15.2 การพ�นสีภายในถังบรรจุน้ําพ�นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท�าไม�น'อยกว�า 2 ชั้น 
     15.3 พ�นตราหน�วยงานเทศบาลตําบลหนองขนานบริเวณข'างประตูรถท้ัง 2 ข'าง ขนาด 
เส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 18 เซนติเมตร พร'อมชื่อหน�วยงานและหมายเลขครุภัณฑ�ขนาดสูงของตัวอักษร 
ไม�น'อยกว�า 5 เซนติเมตร และสติกเกอร�ชื่อหน�วยงานบริเวณกระจกด'านหน'าส�วนบนสุดขนาดสูงของตัวอักษร 
ไม�น'อยกว�า 8 เซนติเมตร 
     15.4 พ�นสีกันสนิมไม�น'อยกว�า 2 ชั้น บริเวณใต'ท'องรถ โครงรถ และใต'บังโคนหน'าใต'บังโคนหลัง 
ด'วยบอด้ีชู�ตหรือทัพโค�ต 
  16. เครื่องมือและอุปกรณ�ประจํารถ 
     16.1 ตู'เก็บอุปกรณ�และเครื่องมือพร'อมฝาป̀ด-เป̀ด จํานวน 1 ชุด 
     16.2 เครื่องมือซ�อมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกล�องโลหะตามมาตรฐานผู'ผลิต 
     16.3 เครื่องมือและอุปกรณ�ในการถอดล'อ จํานวน 1 ชุด 
     16.4 หัวกรองผง (STRANER) ขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
     16.5 ตะกร'าสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด 
     16.6 ท่ีขันข'อต�อท�อดูด จํานวน 2 ชุด 
     16.7 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRCNCH) โดยท่ีส�วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข'ากับ 
หัวประปาได'ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได' จํานวน 1 ชุด 
     16.8 ยางอะไหล�พร'อมกงล'อ จํานวน 1 ชุด 
     16.9 แม�แรงไฮดรอลิคพร'อมด'ามขนาดไม�น'อยกว�า 10,000 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด 
     16.10 ตัวท�อดูดมีคุณสมบัติทนต�อสภาพอากาศมีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 3 นิ้ว ยาว 
ไม�น'อยกว�า 5 เมตร พร'อมข'อต�อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด� 
     16.11 สายส�งน้ําเป=นสายส�งน้ําดับเพลิงพร'อมข'อต�อมีขนาดเส'นผ�าศูนย�กลางไม�น'อยกว�า 2.5 นิ้ว 
ยาวไม�น'อยกว�า 20 เมตร จํานวน 2 สาย สามารถมองเห็นเด�นชัดเวลากลางคืน ทอจากเส'นใยสังเคราะห�โพลีเอสเตอร� 
(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอกเคลือบด'วยโพลี่ยูรีเธน (PU) 
มีแรงดันใช'งาน (Working Pressure) ไม�น'อยกว�า 400 ปอนด�/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break 
Pressure) ได'ไม�น'อยกว�า 725 ปอนด�ต�อตารางนิ้ว สามารถใช'ได'กับน้ํากระด'างและน้ําทะเล  
     16.12 ค'อนปอน ขนาดไม�น'อยกว�า 5 ปอนด� จํานวน 1 ลูก 
     16.13 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
     16.14 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
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     16.15 ประแจล็อกชุดใหญ� จํานวน 1 ชุด 
     16.16 ร'องเท'าดับเพลิง จํานวน 5 คู� 
     16.17 ถุงมือหนัง จํานวน 5 คู� 
     16.18 ตัวอัดจารบีพร'อมหัวตัวใหม� จํานวน 1 ชุด 
     16.19 คีมล็อก จํานวน 1 ตัว 
     16.20 ประแจจับกลม จํานวน 1 ตัว 
     16.21 หนังสือคู�มือการใช'รถและการรับริการ จํานวน 1 ชุด 
  17. ข'อกําหนดอ่ืน ๆ 
     17.1 ผู'เสนอราคาจะต'องแนบรายละเอียดรูปแบบของรถยนต�บรรทุกน้ําอเนกประสงค�คันดังกล�าว 
มาแสดงให'คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
     17.2 เสนอราคาต'องแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบของรถยนต�บรรทุก , ชนิดถังบรรทุกน้ํา , เครื่องสูบน้ํา , 
ระบบท�อส�งน้ําและท�อทางรับน้ํา , ท�อทางดูดและสายส�งน้ํา , ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว�าง โดยมีเอกสารหลักฐาน 
มาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
     17.3 ผู'เสนอราคาจะต'องเป=นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากโรงงานผู'ผลิตหรือได'รับการแต�งต้ังจาก 
ตัวแทนจําหน�ายหรือผู'แทนจําหน�ายของรถยนต�บรรทุก , ชดุถังบรรจุน้ํา , เครื่องสูบน้ํา , ระบบท�อส�งน้ําและท�อทางรับน้ํา , 
ท�อทางดูดและสายส�งน้ํา , ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว�าง โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพร'อมระบุชื่อหน�วยงาน 
ราชการ) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     17.4 การรับประกันการชํารุดบกพร�องอันเนื่องจากการใช'งานปกติเป=นระยะเวลา 1 ป� หากเกิดการ 
ชํารุดบกพร�องจากเง่ือนไขและระยะเวลาดังกล�าวผู'ขายจะทําการแก'ไขให'ได'ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได'รับแจ'ง 
แก'ไขโดยไม�คิดค�าใช'จ�ายใด ๆ ท้ังสิ้น 
     17.5 การส�งมอบภายใน 120 วัน นับจากการลงนามในสัญญา 
     17.6 ต'องส�งมอบพร'อมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 
     17.7 น้ํามันหล�อลื่น น้ํามันเบรก ต'องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของโรงงานผู'ผลิต 

     17.8 การเบิกจ�ายเงิน ผู'ซ้ือจะชําระเงินให'ผู'ขายเม่ือผู'ขายส�งมอบรถยนต�บรรทุกน้ําอเนกประสงค� 
และโอนทะเบียนให'เทศบาลตําบลหนองขนานแล'วและค�าใช'จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องผู'ขายเป=นผู'รับผิดชอบท้ังสิ้น 
  ราคากลางเป=นจํานวนเงิน  2,190,000.- บาท (สองล'านหนึ่งแสนเก'าหม่ืนบาทถ'วน) 
  ผู'มีสิทธิเสนอราคาจะต'องมีคุณสมบัติ  ดังต�อไปนี้ 
   1.  เป=นผู'มีอาชีพขายพัสดุท่ีประมูลซ้ือด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
      2.  ไม�เป=นผู'ท่ีถูกระบุชื่อไว'ในบัญชีรายชื่อผู'ท้ิงงานของทางราชการและได'แจ'งเวียนชื่อแล'ว 
   3.  ไม�เป=นผู'ได'รับเอกสิทธิ์หรือความคุ'มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว'นแต�รัฐบาล 
ของผู'เสนอราคาได'มีคําสั่งให'สละสิทธิ์ความคุ'มกันเช�นว�านั้น 
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      4.  เป=นผู'ท่ีผ�านการคัดเลือกผู'มีคุณสมบัติเบ้ืองต'นในการซ้ือของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
   5.  ไม�เป=นผู'มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู'เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข'าเสนอราคาให'แก�เทศบาลตําบลหนอง
ขนาน  และไม�เป=นผู'มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู'เสนอราคากับผู'ให'บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศ
ประมูลซ้ือด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป=นผู'กระทําการอันเป=นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป=นธรรม   
ในการประมูลซ้ือด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 
    6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข'าเป=นคู�สัญญาต'องไม�อยู�ในฐานะซ่ึงได'มีการระบุชื่อไว'ในบัญชีรายชื่อ
ว�าเป=นคู�สัญญาท่ีไม�ได'แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต'องครบถ'วนในสาระสําคัญ  
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข'าเป=นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได'ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ'างด'วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� ( e – Government Procurement : e – GP )  ต'องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข'อมูลจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ 
      8.  คู�สัญญาต'องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เว'นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมี 
มูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเป=นเงินสดก็ได' 
 

  กําหนดยื่นซองประมูลซ้ือด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี    18   พฤศจิกายน   2558    ระหว�าง
เวลา  10.00 น. – 11.00  น.  ณ  หอประชุมธนสิทธิ์   ข'างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี    

  ผู'สนใจติดต�อขอรับ / ซ้ือเอกสารประมูลซ้ือด'วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ในราคาชุดละ 500.-  บาท (ห'าร'อย
บาทถ'วน)  ได'ท่ีกองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหว�างวันท่ี   30   ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี   10   พฤศจิกายน   

2558  ดูรายละเอียดได'ท่ีเว็บไซต� www.nongkhanan.go.th และ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท�หมายเลข 032 – 457303 ต�อ 13  ในวันและเวลาราชการ   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

       
 
                                                                 ( นายเพทาย  จินดาไทย ) 
         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน'าท่ี 
                                                             นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 
 
 
 
 
 



 
 

 


