
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 6 ล้อ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

************************************** 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง    
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร  

 เงินงบประมาณโครงการ 4,500,000 บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
 ราคากลาง 4,300,000 บาท  (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)   

2. ความเป็นมา 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติโครงการจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
12 เมตร  จำนวน  1  คัน วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพ่ือจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด 
6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ มีกำลังแรงม้ าไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำมีขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์และติดตั้งเครนสลิงแบบเทเลสโคปิค  บูมทรงไม่น้อยกว่าหกเลี่ยม มี
ระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐาน
ต่าง ๆเพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ตามอำนาจและหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
 3.3 เพ่ือใช้ในการล้างถนน ลดฝุ่นละออง 
 3.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง 
 3.5 เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถกระเช้า 
 3.6 เพ่ือเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุวาตภัยต่างๆ เช่นตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่กีดขวางการจราจรของประชาชน 
รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   3.7 เพ่ือใช้ในการแจกจ่ายน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค เพ่ือบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลสระสี่มุม 
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4.คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ (ตามแบบฟอร์มมาตรฐานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 4.2 ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย 
 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 4.5. ไม่ เป็ นบุ คคลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบัญ ชี รายชื่ อผู้ ทิ้ ง งานและได้ แจ้ ง เวี ยนชื่ อ ให้ เป็ นผู้ ทิ้ ง งาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 4.6 มีคุณ สมบั ติ และไม่มี ลั กษณ ะต้ องห้ ามตามที่ คณ ะกรรมการน โยบายการจัดซื้ อจัดจ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
สี่ มุ ม  ณ  วั น ป ร ะก าศ ป ระก วด ร าค า อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ห รื อ ไม่ เป็ น ผู้ ก ร ะท ำก า ร อั น เป็ น ก า รขั ด ข ว า ง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่ เป็นผู้ ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

5.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะท่ัวไป 
 - เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
 - ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 - ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
 - ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) 
 - ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์             
ด้านท้ายสำหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด - ท่อส่งน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำเพ่ือใช้ในการบริการ
สาธารณะประโยชน์ 
 - ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนสลิงแบบเทเลสโคปิค บูมทรงไม่น้อยกว่าหกเหลี่ยม เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมา  
ก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ เป็นเครนที่ออกแบบผลิตตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
หรือ ISO 9002 หรือสูงกว่า มีใบทดสอบจากสถาบันที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล  

/- มีระบบ… 
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 - มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถ  
เครือ่งสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 -หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

รถยนต์บรรทุก 
- เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
- เป็นรถ 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  
- เป็นรถหน้าสั้น ขับพวงมาลัยขวาพร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power  Steering)  
- มีระบบกันสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
- ขนาดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กก. 
- ห้องคนขับและห้องโดยสาร พร้อมเครื่องปรับอากาศ , เครื่องเล่นวิทยุ CD 
- เป็นแบบหัวเก๋งยกกระดกได ้
- มีประตูขึ้น-ลง พร้อมกุญแจล็อค และกระจกขึ้น-ลง ได้ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบไฟฟ้า  
- กระจกประตรูถติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 
- เบาะคนขับแบบถุงลมหรือดีกว่า 
- มีเข็มขัดนิรภัย (Safety  Belt) ทั้ง 2 ด้าน 
- บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า  3  คน (รวมคนขับ) 
- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ต้องเป็นยี่ห้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  
- ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงและมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
- ตัวรถและถังบรรจุน้ำเป็นสีแดงท่ีได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
- รถบรรทุก ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(รง.4) และเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือสูงกว่า โดยแนบหนังสือ
รับรองมาตรฐานมาแสดงและหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ าย ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอ
ราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

เครื่องยนต์ 
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  แบบ  4  จังหวะ  จำนวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
- ระบบการเผาไหม้เป็นแบบ  Direct  Injection หรือดีกว่า 
- ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี  
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  240  แรงม้า   
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษ  ยูโร 3  หรือดีกว่าพร้อมแนบเอกสาร 
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ  ไม่น้อยกว่า  190  ลิตร 
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ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน  

- คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
- มีเกียร์เดินหน้า  ไม่น้อยกว่า  6 เกียร์  ถอยหลังไม่น้อยกว่า  1  เกียร ์
- พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power  Steering) 

ระบบบังคับเลี้ยว 
- พวงมาลัยขับขวา  
- มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 

ระบบเชื้อเพลิง 
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 190 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีระบบกันโคลงหน้า 
- มีโช๊คอัพกันสะเทือนหน้าและหลัง 

ระบบห้ามล้อ 
- มีระบบเบรค ABS (มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต)  
- มีห้ามล้อพัก (เบรคมือ) 

ล้อและยาง 
- กงล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว 
- ขนาดยางไม่น้อยกว่า  10.00-20-16  ชั้น 
- มียางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดเดียวกับล้อใช้งาน  จำนวน 1 ชุด 

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ขนาด 24 โวลท์ 
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก   
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ขนาด 24 โวลท์ กระแสไม่น้อยกว่า  50 Amp. 
- มีเครื่องปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะความเร็ว พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำล้างกระจก 
- มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด 

ระบบปรับอากาศ 
- มีเรื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับโดยใช้น้ำยาที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม สามารถทำความเย็นได้

เพียงพอแก่การใช้งานเป็นอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
ชุดถังบรรจุน้ำ 

- ตัวถังสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี มีความหนาไม่น้อย 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างมีความ  หนาไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร โดยพับลอนเสริมความแข็งแรงที่ด้านข้างของผนังอยู่ในแนวนอนกับตัวรถ รูปทรง
สี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต  

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
/-พ้ืนบน... 
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- พ้ืนบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่น พร้อมมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด(MANHOLE)  

ภายในถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด และ
ล็อคได้  

- ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กอาบสังกะสีกั้นกันกระแทก ทั้งตามยาว ตามขวาง มีความหนา ไม่น้อยกว่า 
3 มิลลิเมตร  กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 

- มีท่อระบายน้ำล้นทำจากสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ  
มีแอ่งน้ำพักตะกอนถังบรรจุน้ำพร้อมวาล์วถ่ายน้ำทิ้ง 

- มีท่อรับน้ำพร้อมบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว อยู่ด้านข้างตัวรถ พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วชนิดเกลียวทองเหลือง  

- มีที่วัดระดับน้ำแบบไฟฟ้าวัดได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ หรือแบบดิจิตอล 
-     ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบ ,             

การพัฒนาการผลิตและการบริการและโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
จากกรมการขนส่งทางบก  ระดับ 1 โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ,ใบ รง.4 ใบ รง.5 หรือ
เทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และบัญชีเครื่องจักรมาแสดงและหากผู้เสนอราคาเป็น
ผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ แบบพิมพ์เขียวของรูปแบบรถดับเพลิง,ชุดถังบรรจุน้ำ,แบบคำนวณปริมาตร
น้ำ,น้ำหนักลงเพลา พร้อมวิศวกรระดับสามัญลงลายมือชื่อรับรองมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- มีท่อสเปรย์พื้นหรือเพ่ือทำความสะอาดถนน, มีวาล์วเปิด-ปิด  
ตู้เก็บอุปกรณ์และโครงสร้าง 

- ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  พร้อมบานชัตเตอร์โรลเลอร์ ปิด-เปิดแบบ
บานเลื่อนขึ้น-ลง ทำด้วยอลูมิเนียม  

- แผงด้านบนของตัวตู้ทำจากอลูมิเนียมแบบรางลื้นความหนารวมลาย มีความหนาไม่น้อยกว่ า 4 
มิลลิเมตร (แนบแบบมาแสดง) 

- ผนังทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 
- ภายในตู้ติดไฟส่องสว่างแบบ LED 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ แบบพิมพ์เขียวของตู้อุปกรณ์และรายละเอียดรูปแบบ  พร้อมวิศวกรเซ็น

รับรองมาแสดง 
ทางดูดน้ำ และทางส่งน้ำ (อยู่ด้านซ้าย-ขวาของตัวรถ) 

- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 
ทาง 

/-มีทางจ่าย... 
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- มีทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ติดตั้ง

ตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด 
- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 

2 ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
- มีทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ทาง  
- มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ทาง 
- มีทางส่งน้ำออกสเปรย์ลงพ้ืนพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
- มีสเปรย์บาร์สำหรัดรดน้ำต้นไม้ด้านซ้ายและขวาบริเวณหลังหัวเก๋ง 

เครนไฮดรอลคิ  
- เป็นเครนรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ไม่เก่าเก็บและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
- ไฮดรอลิคเครนสลิงเป็นแบบเทเลสโคปิค บูมทรงไม่น้อยกว่าหกเหลี่ยม ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะ 

จำนวนบูมไม่น้อยกว่า 3 ท่อน สามารถยืดออกและหดเข้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน 
- รัศมใีนการทำงาน (Working Radius) ไม่น้อยกว่า 9.80 เมตร  

• สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  2,500 กิโลกรัม  ที่ระยะ 2.70 เมตร 
• สามารถยกน้ำหนักได้ไม่นอ้ยกว่า 1,950  กิโลกรัม  ที่ระยะ 3.50 เมตร 
• สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,280 กิโลกรัม  ที่ระยะ 5.00 เมตร 
• สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า     700 กิโลกรัม  ที่ระยะ 7.00 เมตร 

- ความสูงของขอเกี่ยวเหนือระดับพื้นดินไม่ต่ำกว่า 11 เมตร  
- ขาค้ำยัน (Outrigger Span) คู่หน้า กางออกด้วยมือดึง กดลองด้วยไฮดรอลิค ยืดออกได้กว้างสุด 3.50 

เมตร และเมื่อเก็บเข้ากว้างไม่เกิน 2.00 เมตร  
- เครนสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศาอย่างต่อเนื่อง และบูมมีมุมยกได้ไม่น้อยกว่า 1 – 75 องศา 
- กว้านสลิงมีแรงดึงไม่น้อยกว่า 7.35 kN และความเร็วในการดึงไม่น้อยกว่า 76 เมตร/นาท ี
- ขนาดของสลิงมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
- มีเกจ์บอกน้ำหนักของที่ยก 
- ระบบควบคุมการทำงานเครน อยู่ที่ฐานเครนทั้ง 2 ด้าน 
- การทำงานของปั๊มไฮดรอลิคใช้กำลังจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุก (POWER TAKE OFF) 
- ถังน้ำมันไฮดรอลิค มีความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 
- น้ำหนักเครนไม่เกิน 1,150 กิโลกรัม 
- ระบบความปลอดภัยของเครนตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

• มีวาล์วความดันสำหรับไฮดรอลิค (Pressure relief valve for hydraulic circuit) 
• มี ว า ล์ ว ป้ อ ง กั น บู ม ต ก  (Counterbalance valves for boom raiding and boom 

talescoping cylinders) 
/มีวาล์ว… 
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• มีวาล์วป้องกันขาค้ำยันทรุดตัว (Pilot-operated check valve for vertical outrigger 

cylinders) 
• มีมาตรวัดน้ำหนักของที่ยก เพ่ือเปรียบเทียบกับตารางยกน้ำหนักที่ติดมาที่แขนบูมตามองศา

การยกของแขนบูม (Boom angle indicator with load indicator) 
• ตะขอเกี่ยวพร้อมตัวล็อคกันหลุด (Hook safety latch) 
• มีระบบหยุดอัตโนมัติสำหรับเครื่องกว้าน (Automatic mechanical brake for winch) 
• มีมาตรชั่งน้ำหนักของที่ยก (Loadmeter) 
• มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อตะขอเกี่ยวจะชนบูม (Over winding alarm) 
• ตัววัดระดับ (Leveling) เพ่ือตรวจสอบความเอียงของตัวรถด้านซ้าย-ขวา 
• ระบบป้องกันการยก Overload พร้อมจอดิจิตอลบอกน้ำหนักการยกโดยมีระบบตรวจวัด

องศาบูม ความยาวบูมและวัดน้ำหนักการยก 
- ต้องมีตัวลิมิตน้ำหนักแบบดิจิตอลติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต 
- เป็นเครนไฮดรอลิคที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล JIS หรือ EN 12999 หรือ DIN 

15018 หรอืสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานทีไ่ดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ 
- เครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.หรือ ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือสูงกว่า 

โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองและรูปแบบแคตตาล็อคมาแสดง หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทน
จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
- ชุดกระเช้าสร้างจากไฟเบอร์กลาสสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง 
- ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8,000 โวลท์ 
- ชุดกระเช้าสามารถล็อคอยู่กับที่ได้ไม่ให้เกิดการแกว่ง 
- ชุดกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
- โครงกระเช้าทำจากอลูมิเนียมเกรดไม่น้อยกว่า 6061 หรือ 6016 (แนบเอกสารรับรองอลูมิเนียมมา

แสดง) 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบโครงกระเช้าพร้อมวิศวกรระดับสามัญเซ็นรับรองมาแสดง 
- ต้องแนบแค็ตตาล็อคและใบรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง 
- เป็นปั๊มน้ำถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ (P.T.O.)โดยมีกลไกควบคุมการตัดต่อกำลัง 
- เป็นปั๊มน้ำแรงดันสูงชนิดแรงไหลหนีศูนย์กลางแบบมีเกียร์ทดในตัวสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 

2,000 ลิตร/นาทีและทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปชิ้นส่วนอะไหล่ (PART LIST) ขนาด (DIMENSION) มาแสดง 

 
/อัตรา... 
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- อัตราเกียร์ทด 1:4.09 หรือดีกว่า 
- การติดตั้งปั๊มติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิตและสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย 
- ปั๊มน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคแสดงรูปแบบและใบ รง.4 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

แท่นปืนฉีดน้ำ 
- แท่นปืนฉีดน้ำเป็นชนิดบุคคลควบคุมบังคับ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ตามต้องการ 
- สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา และปรับมุมเงยได้ มีมือล็อคปรับทุกองศา 
- แท่นปืนผลิตจากโลหะปลอดสนิม ทำจากสแตนเลสหรือทองเหลือง 
- แท่นปืนสามารถปรับกม้-เงยได้ไม่น้อยกว่า 120 องศา และหมุนได้รอบตัว 
- แท่นปืนมีอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที 
- แท่นปืนได้รับมาตรฐาน FM หรือ NFPA หรือ EN หรือ JIS หรือ DIN หรือ UL หรือ มอก. 
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ในขอบข่ายการออกแบบและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
หัวฉีดแท่นปืนปรับระดับ 

- หัวฉีดทำจากอัลลอยด์หรือดีกว่า 
- หัวฉีดสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ระดับต่ำสุด การไหลของน้ำไม่ต่ำกว่า 1,100 ลิตรต่อ

นาที การปรับระดับน้ำเป็นแบบสปริงหรือดีกว่า 
- หัวฉีดมีแรงดันในการทำงานไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- หัวฉีดมีทางเข้าน้ำ (INLET) ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
- หัวฉีดสามารถปรับเป็นลำหรือเป็นฝอย (STEAM OR FOG) ได ้
- หัวฉีดมีช่องต่อสำหรับท่อโฟม 
- หัวฉีดผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 9002 ในขอบข่ายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว 
- หัวฉีดได้รับการรับรองมาตรฐาน ULหรือ FM หรือ NFPA 1964 หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบมาแสดง 

หัวฉีดชนดิปรับฝอย จำนวน 2 หัว 
- เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอย และสามารถฉีดเป็นลำตรงได้ 
- การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นลำตรง และการปรับอัตราการไหลของน้ำใช้ตัวปรับแยกจาก

กัน 
- หัวฉีดจะต้องมีด้ามจับที่ทำจากยาง หรือพลาสติกแข็ง มีบอลวาล์ว ทำด้วยโลหะ เพื่อใช้ในการปิด-เปิด

หัวฉดี  และด้ามคนัโยกทำจากพลาสติก  หรือยางอย่างแข็งแรง 
- หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า  4  จังหวะ   

/ทางเข้า... 
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- ทางเข้าเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว  โดยประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิตเป็น ชิ้นเดียวกัน  
- ต้องมีมาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
- หัวฉีดชนิดปรับฝอยผลิตจากโรงงานทีไ่ด้รับรอง มาตรฐาน  ในขอบข่ายการออกแบบและผลิตอุปกรณ์

เกี่ยวกับการดับเพลิง 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       

(e-bidding) 
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 4 เส้น 

- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง หรือสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
พร้อมข้อต่อทองเหลือง 

- ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเธน (Red Polyurethane) 
สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพ่ือลด
แรงเสียดทานของน้ำ หรือดีกว่า 

- มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max.Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/
ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 700 ปอนด์/ตารางนิ้ว 

- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

เทียบเท่า 
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือการทดสอบประสิทธิภาพของสายส่งน้ำดับเพลิง โดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       

(e-bidding) 
สัญญาณไฟวับวาบ 

- แผงสัญญาณทำจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสหรือสแตนเลสหรือวัสดุปลอดสนิมประกอบด้วยแผง LED 
ทนความร้อนหรือความชื้นได้ดี  ใช้ ไฟ 12 โวลท์  หรือ 24 โวลท์  มีความยาวแผงไม่น้อยกว่า 
300x1,200x50 มิลลิเมตร 

- แผงไฟสัญญาณสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้หลายแบบ 
- ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED แบบกระพริบ ความสว่างสูง 3 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด  
- รับกำลังไฟได้ระหว่าง 10-33 VDC หรือดีกว่า 
- แผงไฟสัญญาณต้องมีมาตรฐานกันฝุ่นและละอองน้ำไม่ต่ำกว่า IP66 
- อิเลคทรอนิคส์ไซเรนและลำโพงให้กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ให้เสียงแบบต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 7 

เสียง ประกาศออกลำโพง ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 
- ทุกรายการต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015  
-  

/ชุดไฟ... 



-10- 
ชุดไฟด้านท้ายรถ(ไฟเบรคและไฟเลี้ยว) 

- ติดหลอดไฟ ขนาด 12 โวลท์ หรือ 24 โวลท์ 
- หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า 12 ดวง 
- โคมไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร x 280 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร 
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 หรือ 9002 และ ISO14001:2004 หรือเทียบเท่า 

และ มาตรฐานระบบคุณภาพยานยนต์หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่
ยื่นเสนอราคา (ต้องแนบใบ รง. มาแสดง) 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) และคณะกรรมการสามารถตรวจสอบแค็ตตาล็อกได้ตามสื่อหรือประชาสัมพันธ์ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ (ONLINE) ต่างๆ 

คุณสมบัติ แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ สีขาว สีแดง และสีเหลือง 
- ติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพ่ือความปลอดภัยเวลากลางคืนตาม

มาตรฐานกรมขนส่งทางบก (ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และ
ตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.2560 

วิทยุสือ่สารประจำรถยนต์ จำนวน  1 เครื่อง 
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 

หนังสือคู่มือ 
- ตัวเครื่องต้องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดระบายความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ซึ่งผลิตตาม

มาตรฐาน ต้องได้มาตรฐานขั้น MIL-STD 810 หรือเทียบเท่า (ต้องนำเอกสารมาแสดง) 
- ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 2 ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถ่ี กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ (ต้อง
นำเอกสารมาแสดง)  

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- วิทยุสื่อสารต้องผลิตจากโรงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า                                                      

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จำนวน 2 ชุด 
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็ก

พับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตราฐาน  
- เป็นเครื่องวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ เป็นแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ต้องเป็น

เครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแล้ว 
/ตัวเครื่อง... 
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- ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความเหนียว ทนต่อการตกกระแทก มีขนาดเล็กสามารถเหน็บเอวพกพาได้

สะดวก และถือปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ต้องได้มีมาตรฐาน MIL-STD810  
- ต้องมีความถ่ีใช้งานตั้งแต่ 136 - 174 MHz หรือดีกว่า 
- ต้องมีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 120 ช่อง ต้องสามารถสแกนได้ และต้องมีจอแสดง สถานะของ

ช่องความถ่ี สามารถแสดงได้ท้ังตัวเลข และตัวอักษรไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 
- ต้องควบคุมช่องความถ่ีใช้งานโดยใช้  Software โปรแกรมเท่านั้น 
- ต้องใช้แบตเตอรี่แพคขนาดไม่น้อยกว่า 7 V ซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 1600 mAh  ชนิด Li-lon ต้อง

เป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน 1 ก้อนต่อเครื่อง 
- แท่นชาร์จเร็วแบบตั้งโต๊ะ ต้องเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง ตัดไฟเมื่อ

ประจุเตม็ จำนวน 1 ตัวต่อเครื่อง 
- เสาอากาศยางต้องเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง สามารถหักงอและคืนรูป

ได้ จำนวน 1 ตัวต่อเครื่อง 
- เสาอากาศชักแรงสูง จำนวน 1 ต้นต่อเครื่อง 
- ซองหุ้มหนังแท้ จำนวน 1 ใบต่อเครื่อง 
- คลิปเหน็บเอว จำนวน 1 อันต่อเครื่อง 
- คูม่ือใช้งาน  จำนวน  1 ชุดต่อเครื่อง 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้สำเนา และต้องไม่มีรอยขูดแก้ไขหรื อ

เพ่ิมเตมิใด ถ้ามีต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบริษัทฯทุกแห่ง 
การพ่นสีรถและตราหน่วยงาน 

- การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้ว
จึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อย กว่า 2 ชั้น  

- พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ไว้ที่ประตูทั้งสองข้าง 
พร้อมข้อความชื่อเต็มหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และเลขครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่มุมกำหนด  

- ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรต่างๆตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้ 
1. ด้านหน้าของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม” 
2. ด้านข้างซ้าย และข้างขวาของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม” 
3. ด้านท้ายของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง คำว่า  

     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
           โทร : 034-962693 

 
 

/เครื่องมือ... 
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เครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิงประจำรถ 

- ท่อดูดตัวหนอนแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตรจำนวน   
3 เส้น  

- ตะแกรงทองเหลืองสำหรับติดปลายท่อดูด  จำนวน   1   ชุด 
- ตะกร้าหวายสวมปลายท่อดูด จำนวน   1   ชุด 
- ประแจขันท่อดูดน้ำ จำนวน   1   ชุด 
- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน   1   ชุด 
- ประแจถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน   1   ชุด 
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน   1   ชุด 

เงื่อนไขและการรับประกัน 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบ รายการละเอียดและแค็ตตาล็อค ของรถยนต์บรรทุก , เครื่องสูบน้ำ,แท่นปืนฉีดน้ำ 

,หัวฉีดชนิดปรับฝอย, สายส่งน้ำดับเพลิง, เครนไฮดรอลิค, สัญญาณไฟวับวาบ,ชุดไฟท้ายรถ,แถบสะท้อน
แสง,วิทยุสื่อสาร แสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทน
จำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์บรรทุก,โรงงานผู้ผลิตชุดถังบรรจุน้ำ,เครนไฮดรอลิค ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอ
ราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวของรถดับเพลิงติดกระเช้า พร้อมวิศวกรระดับสามัญเซ็นรับรอง
แบบมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต
หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศไทยของโรงงานผู้ผลิตชุดถังบรรจุน้ำ
ดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำ,เครนไฮดรอลิค, แท่นปืนฉีดน้ำพร้อมหัวฉีด, หัวฉีดปรับฝอย, วิทยุสื่อสาร มาแสดง
ในวันยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ พร้อม
ทั้งแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกความตามในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่าม และการแปลเอกสารหรือสถาบัน
การแปลภาษาให้การรับรองการแปล เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแนบ
เอกสารพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

- มีตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ 
(Statement of Compliance) ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอ่ืนที่จัดทำเสนอมา ต้อง
ระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการ
อ้างอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้
หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ที่แคตตาล็อกของอุปกรณ์ที่แนบมา เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันกับหัวข้อที่ต้องการ 

/ผู้เสนอ... 



-13- 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบ PERFORMANCE ของรุ่นเครนที่เสนอมาแสดง 
- เอกสารที่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย คณะกรรมการสามารถสืบค้นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ 
- เอกสารแคตตาล็อกต่าง ๆ ต้องออกจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แคตตาล็อกที่ตัดต่อหรือ

ดัดแปลง 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดของวิศวกร เช่น ที่อยู่,เบอร์โทรศพัท์และบัตรวิศวกรมาแสดง 
- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ

ถัดจากวันที่ส่งมอบ  หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการ
แก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้ 
- การเบิกจ่ายเงินจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองให้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
- กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

6. การเสนอราคา การส่งมอบ 
 6.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม 
 6.2 กำหนดยืนราคา ไม้น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ 
 6.3 กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซือ้ขาย 
 6.4 ขณะผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอ่ืนๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ 

7. การทำสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ภายใน 
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

8. การจ่ายเงิน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมจะชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วน เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสรสะสี่มุมได้รับ
มอบสิ่งของครบถ้วนแล้ว และเม่ือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองให้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
 
9. อัตราค่าปรับ 
 หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ใน
อัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
 

/10.การรับประกัน... 
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10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ ที่
เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

11. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 11.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑร์าคา 
 11.2  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จะพิจารณาจากราคารวม 

12. การใช้งบประมาณ  
 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อคราว
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร  

13. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรา่งขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 6730201@dla.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-962693 ทั้งนี้ระยะเวลาในการสอบ 
ถามรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

14. การรับฟังความคิดเห็น 
  รับฟังความคิดเห็น 
 ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่ 
 สถานที่ติดต่อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
 โทรศพัท/์โทรสาร  034-962693       
 E-Mail 6730201 @dla.go.th 
 ทั้งนี้ในการแนะความคิดเหน็ ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุมทราบด้วย 
  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก.........-......................................................................................  
ประกาศ   ณ   วันที่   26 มกราคม 2564    สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่    29 มกราคม 2564  

................................................................... 
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       (ลงชื่อ)     .ประธานกรรมการ 
(นางแสงเทียน  เศรษฐวิทยา) 

(ลงชื่อ)    .กรรมการ  (ลงชื่อ)                   กรรมการ 
             (นางสาววาสนา  ศวิิลัย)                                          (นายณัฐพล  เสรีเผ่าวงษ์) 

  (ลงชื่อ)    .กรรมการ  (ลงชื่อ)                            กรรมการและเลขานุการ 
               (นายภมร  ศรีโคตร)                                    (นางวลัยลักษณ์  สายแก้ว) 

ความเห็นรองปลัด อบต.         ความเห็นปลัด อบต. 
..................................................................................        ......................................................................................  

 
        (นางแสงเทียน  เศรษฐวิทยา)                                              (นางสาวเรวด ี สระสรง) 
 รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  
 วันที่            วันที่           
     

                  

  [      ]  เห็นชอบ ดำเนินการ (  ) ซื้อ  (     ) จ้าง ได้ 
  [      ]  ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................... 

 
                 ( นายภูริ  เนตรสุวรรณ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 


