รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่ า 8, 000 ลิตร
พร้ อมสเปร์ บาร์ ฉีดล้ างถนนและอุปกรณ์ ช่วยในการดับเพลิง ตัวรถชนิด 6 ล้อ
คุณลักษณะทัว่ ไป
เป็ น รถบรรทุก น้ าอเนกประสงค์ ซึ่ งมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดดังนี้ รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ พร้อมสเปร์ บาร์ ฉีดล้างถนนและอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่ องยนต์
ดีเซลมีกาลังแรงม้าสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัง เก๋ งติดตั้งตูบ้ รรทุกน้ า มีปริ มาตรคว ามจุไม่
น้อยกว่า 8,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ าและปั๊ มน้ า เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก.กาหนดราคาตาม
ท้องตลาด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่มาตรฐาน มอก. 14001 หรื อ ISO
14001 หรื อ มอก 9001 หรื อ ISO 9001 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งานมากที่สุด และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ทางราชการ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต์
1.1 เป็ นรถชนิดไม่นอ้ ยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่นอ้ ยกว่า 1 เพลา และมีลอ้ อะไหล่พร้อมกะทะล้อ
1 ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สาคัญตามมาตรฐานผูผ้ ลิตครบถ้วน
1.2 ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ พร้อมฟิ ล์มกรองแสง
2 เครื่องยนต์
2.1 เครื่ องยนต์ดีเซลขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 สู บ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ าเป็ นเครื่ องยนต์
ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ากว่า มอก.2315-2551
2.2 มีกาลังสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 240 แรงม้า
3 ระบบส่ งกาลัง
3.1 เกียร์ เป็ นแบบกระปุกเดินหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ ถอยหลังไม่นอ้ ยกว่า 1 เกียร์
4 ระบบบังคับเลีย้ ว
4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
4.2 ความเร็ วสู งสุ ดขณะบรรทุกเต็มพิกดั ไม่นอ้ ยกว่า 80 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
4.3 สามารถรับน้ าหนักตัวรถ ส่ วนประกอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ประจา รถขณะบรรทุกเต็ม
สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 กิโลกรัม
5 ถังบรรจุนา้
5.1 ถังบรรจุน้ ามีปริ มาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่
น้อยกว่า 3 ม.ม. ชุบซิ งค์ป้องกันสนิม โดยมีผลทดสอบการกัดกร่ อนไม่นอ้ ยกว่า 500 ชัว่ โมง มาแสดงในวัน
ยืน่ ซอง ภายในถังบรรจุน้ า กันเป็ นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่นอ้ ยกว่า 3 ม.ม. จานวน 3
ช่อง เพื่อป้ องกันการกระแทกของน้ าขณะรถวิง่
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ด้านบนของถังบรรจุน้ ามีช่องสาหรับให้พนักงานลงไปทาความสะอาดภายในถังบรรจุน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 500 มม. จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิ ด - ปิ ด (ติดตั้งอยูต่ อน
หน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ า)
5.3 มีบนั ไดเหล็กสาหรับขึ้นไปปฏิบตั ิงานควบคุมการฉี ดแท่นปื นฉี ดน้ า ติดตั้งอยูด่ า้ นท้ายของ
ตัวรถ
5.4 มีบนั ไดเหล็กสาหรับขึ้นบนถังน้ าติดตั้งอยูด่ า้ นข้างของตัวรถ บริ เวณตอนหน้าของถัง
บรรทุกน้ า
5.5 ด้านข้างของถังบรรจุน้ า มีตเู ้ ก็บสายส่ งน้ า สามารถเปิ ด – ปิ ดได้
5.6 มีแผงควบคุมการสู บฉี ดน้ าอยูด่ า้ นข้างของตัวรถ ทั้ง 2 ข้าง
5.7 ด้านหน้าหัวเก๋ งติดตั้งเสปรย์บาร์ ฉีดพรมถนน
5.8 ด้านข้างหลังหัวเก๋ งติดตั้งเสปรย์บาร์ รดน้ าต้นไม้
5.9 ด้านท้ายถังบรรทุกน้ าติดตั้งเสปรย์บาร์ พรมถนน
5.10 ถังบรรทุกน้ า ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ มอก. 14001
หรื อ ISO 14001 หรื อ มอก 9001 หรื อ ISO 9001 โดยแนบแคตตาลอกหรื อรู ปแบบพร้อมเอกสารรับรอง
มาตรฐานมาแสดงในวันยืน่ ซอง
6 ระบบดับเพลิงประจารถ
6.1 เครื่ องสู บน้ าดับเพลิง
6.1.1 เป็ นปั๊ มสู บน้ าแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่ องสู บน้ า
สามารถทาสุ ญญากาศดูดน้ าได้เองโดยไม่ตอ้ งล่อน้ า (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุ ญญากาศ
อื่นช่วยในการสู บน้ า มีส่วนควบห้องเกียร์ ติดตั้งอยูก่ บั ตัวปั๊ มสู บน้ า
6.1.2 ตัวปั๊ มทาด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ า 3 นิ้ว ขนาดท่อส่ งน้ า 3 นิ้ว
6.1.3 ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทาด้วยอลูมินมั อัลลอย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
215 มิลลิเมตร
6.1.4 ปั๊ มสู บน้ ามีอตั ราการสู บส่ งสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 1,100
รอบต่อนาที
6.1.5 ปั๊ มสู บน้ าสามารถทาแรงดันได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว
6.1.6 สามารถฉี ดน้ าในขณะที่รถวิง่ ได้
6.1.7 ปั๊ มสู บน้ าได้รับกาลังขับเคลื่อนจากเครื่ องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกาลังซึ่ ง
ต่อออกมาจากข้างเกียร์ รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสู บส่ งน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน
800 รอบต่อนาที
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ระบบท่อน้ าดับเพลิง
6.2.1 มีทางสาหรับสู บน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
ระบบวาล์ว ปิ ด-เปิ ด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู น้ าผ่านไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว
6.2.2 มีทางดูดน้ าจากถังบรรจุน้ าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิ ด เปิ ด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู น้ าผ่านไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว
6.2.3 ทางจ่ายน้ าภายนอก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งระบบ
วาล์ว ปิ ด-เปิ ด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู น้ าผ่านไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ว
6.2.4 ทางจ่ายน้ าแท่นปื นฉี ดน้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิ ด เปิ ด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู น้ าผ่านไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ว
6.3 แท่นปื นฉี ดน้ าดับเพลิง (WATER MONITOR)
6.3.1 ติดตั้งที่ดา้ นบนของตัวรถ ทาด้วยเหล็กกล้า
6.3.2 สามารถหมุนฉี ดในแนวราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุ ด) ปรับฉีด
เป็ นมุมต่าลงได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่นอ้ ยกว่า 80 องศา
6.3.3 สามารถทนแรงดันน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 45 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร หรื อ 400
ปอนด์/ตารางนิ้ว
6.4 ชุดสายดับเพลิง
6.4.1 สายส่ งน้ า จานวน 2 เส้น
6.4.1.1
สายส่ งน้ าดับเพลิงสี แดง ทาจากยางสังเคราะห์ทนสารเคมี กรด ด่าง มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.5 นิ้ว ยาวไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง
6.4.2 ท่อดูดน้ าชนิดน้ าหนักเบา จานวน 2 เส้น
6.4.2.1
ทาจากยางพาราภายในเสริ มด้วยขดลวด สามารถทนแรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า
190 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
6.4.2.2
ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อแดดและน้ ามันมีอายุการใช้งานยืนยาว มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่นอ้ ยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินมั่ อัลลอยด์
6.4.2.3
ท่อดูดน้ าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรื อ
ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยแนบเอกสารการทดสอบพร้อมแคตตาลอก และหนังสื อแต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่ายจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนบริ ษทั ผูผ้ ลิต มาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
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ชุดหัวฉีดดับเพลิง
6.5.1 หัวฉี ดน้ าดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ าเป็ นลาตรงแบบสวมเร็ วยาวไม่นอ้ ยกว่า

15 นิ้ว

จานวน 1 อัน
6.5.2 หัวฉี ดน้ าดับเพลิงชนิดปรับเป็ นลาเป็ นฝอยได้ จานวน 1 อัน
6.5.3 หัวฉี ดน้ าดับเพลิง เป็ นหัวฉี ดชนิดปรับเป็ นลาเป็ นฝอย เป็ นหัวฉี ดน้ าดับเพลิงที่ได้
มาตรฐาน UL,FM,NFPA, ANSI, AFSA หรื อ มอก. ส่ วนปลายหัวฉี ดทาจากยางเพื่อป้ องกันการกระแทก มี
ด้ามจับแบบด้ามปื น (Pistol grip) และมีคนั โยกบังคับวาล์วสาหรับเปิ ด – ปิ ดน้ า ใบตัดละอองน้ าทาจากส
แตนเลส การปรับลักษณะการฉี ดและการปรับอัตราการไหลของน้ าต้องใช้ตวั ปรับแยกจากกัน สามารถปรับ
อัตราการไหลของน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 จังหวะ ตั้งแต่ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที (GPM) จานวน 2 ชุด โดย
แนบแคตตาล็อกและหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายที่มีอานาจเต็มมาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา พร้อม
ข้อต่อ ขนาด 2.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว
7 ระบบไฟสั ญญาณ/ไฟส่ องสว่าง
7.1 ติดตั้งแผงไฟสัญญาณไฟฉุ กเฉิ นทรงยาวแบบ LED บนหลังคาเก๋ ง จานวน 1 ชุด โดยแนบ
แค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยืน่ ซอง
7.2 ติดตั้งลาโพงแบบแยกออกจากไฟแผงยาวจานวน 1 ชุด
7.3 ด้านท้ายถังบรรจุน้ า ติดตั้งไฟฉุ กเฉิ น แบบ LED จานวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อ
มองจากด้านท้าย มี โดยแนบแค็ทตาล็อกมาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
7.4 ติดตั้งสัญญาณไฟลูกศรบอกทาง แบบ LED มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ดวง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบแค็ทตาล็อกและใบรับรอง
มาตรฐานมาแสดงในวันยืน่ ซอง
7.5 เครื่ องขยายเสี ยงแบบอีเลคโทรนิคไซเรนมีกาลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมค์พดู
เปลี่ยนเสี ยงสัญยาณด้วยการบิดหมุนจานวน 1 ตัว
7.6 ติดตั้งไฟส่ องสว่าง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 นิ้ว สามารถยืดขึ้นได้สูงไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร จานวน
2 ชุด
7.7 วิทยุสื่อสารขนาดกาลังส่ งไม่นอ้ ยกว่า 10 วัตต์ โดยแนบแค็ทตาล็อกมาแสดงในวันยืน่ ซอง
8 เครื่องมืออุปกรณ์ ดับเพลิง/กู้ภัยประจารถ
8.1 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว จานวน 1 ชุด
8.2 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จานวน 1 ชุด
8.3 ที่ขนั ข้อต่อท่อดูด จานวน 2 ชุด
8.4 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวม
เข้ากับหัวประปาได้ทนั ที และสามารถปรับขนาดรู ได้ จานวน 1 ชุด
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หมวกนิรภัย
8.5.1 เป็ นหมวกแบบมีหน้ากากกันความร้อน ตัวหน้ากากทาจากวัสดุ
POLY
CARBONATE หรื อเทียบเท่า หน้ากากมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.9 ม.ม. ขอบหน้ากากทาจากอลูมิเนียม มี
ระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็ นแบบหมุนล็อกเพื่อปรับระดับ เข้า-ออก ได้ สะดวก
8.5.2 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.โดย
แนบใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. หรื อแนบผลการทดสอบที่รับรอง
ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากหน่วยราชการภายในประเทศไทยที่มีขีดความสามารถใน
การทดสอบหมวกที่น่าเชื่อถือได้ในวันยืน่ ซองเสนอราคา
9 การพ่นสี และตราหน่ วยงาน
9.1 การพ่นสี ภายนอก พ่นด้วยสี กนั สนิมอย่างดีไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสี จริ ง ชนิด
โพลียรู ี เทนไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั้น
9.2 การพ่นสี ภายในถังบรรจุน้ าพ่นสี กนั สนิม EPOXY หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั้น
9.3 ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกาหนด
10 เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจารถ
10.1 เครื่ องมือซ่อมบารุ งประจารถ จานวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
10.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จานวน 1 ชุด
11 ข้ อกาหนดอืน่ ๆ
11.1 ผูเ้ สนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ทตาล็อกฉบับจริ ง รถ ,สัญญาณไฟต่างๆ ,ปั้ มสู บน้ า,
วาล์วน้ า,แท่นปื นฉี ดน้ าดับเพลิง , มาแสดงในวันยืน่ ซอง
11.2 การรับประกัน รับประกันการชารุ ดบกพร่ องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชารุ ดบกพร่ องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ายต้องทาการ
แก้ไขให้ได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้ น
11.3 กาหนดส่ งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

