
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน า้อเนกประสงค์ 

(รถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลิง (ดีเซล)  เคล่ือนที่เร็วขับเคล่ือน 2 ล้อ   
ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี) 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000  ลิตร  จ านวน  1   คัน 
 
ลักษณะท่ัวไป 
 รถยนต์ปิคอพัตรวจการดบัเพลิง เป็นรถยนต์แบบกระบะตอนเดียว ตวัรถขบัเคล่ือน  2  ล้อ  เคร่ืองยนต์ดีเซล
ชนิด 4  สูบ  4  จงัหวะ  มีขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี  หลงัเก๋งติดตัง้ถังบรรจุน า้มีขนาดความจไุม่น้อย
กวา่ 1,000  ลิตร  ตดิตัง้แทน่ปืนฉีดน า้ และติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงชนิดแรงดนัสงู สามารถยกเคล่ือนท่ีได้ อปุกรณ์
ส าหรับการสนบัสนนุการดบัเพลิงครบชดุ มีระบบสญัญาณไฟตา่ง ๆ  ตามกรมการขนสง่ทางบกก าหนดและตามความ
จ าเป็นในการปฏิบตังิาน ตวัรถ และอปุกรณ์ทกุชนิดเป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
 
ข้อก าหนดรายละเอียด 
 แซสซีส์  เป็นรถยนต์ชนิด 4  ล้อ  (ปิคอพั)  กระบะช่วงยาว  มีประต ู 2  บาน  ตอนท้ายด้านหลงัเป็นกระบะ
ดดัแปลงเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานและตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงรถยนต์ อปุกรณ์ดบัเพลิงเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน มีระบบไฟสอ่งสวา่งครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ตวัรถ  
ป๊ัมน า้  และอปุกรณ์ทกุชนิดเป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
 
ตัวรถยนต์ 
 1.  รถยนต์บรรทกุ 4  ล้อ  ชนิดป๊ิกอพั  เป็นรถยนต์ใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
 2.  ตวัรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 3.  มีเคร่ืองปรับอากาศภายในตวัรถ 
 4.  ติดตัง้ฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนสง่ทางบก 
 5.  มีเคร่ืองรับวิทย ุ FM/AM  พร้อมเคร่ืองเลน่แผน่  CD  พร้อมล าโพง 
 6.  มีน า้หนกับรรทกุไมต่ ่ากว่า  1  ตนั 
 
ระบบเคร่ืองยนต์ 
 1.  เคร่ืองยนต์ดีเซล  ขนาดไมน้่อยกวา่  4  สบู  4  จงัหวะ   
 2.  เคร่ืองยนต์ขนาดกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 2,400  ซีซี 
 3.  ระบบขบัเคล่ือน  มีเกียร์เดนิหน้าไมน้่อยกวา่ 5  เกียร์  ถอยหลงั  1  เกียร์ 
 4.  ระบบเบรกและคลตัซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 5.  ระบบพวงมาลยัขบัด้านขวา พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต   
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ระบบไฟฟ้า 
 1.  ระบบไฟฟ้าไมน้่อยกวา่  12  โวลท์ 
 2.  สญัญาณไฟถกูต้อง  ครบถ้วน  ตามมาตรฐานผู้ผลิตและพระราชบญัญตัิการจราจรทางบก 
 3.  สญัญาณไฟเลีย้วเป็นแบบกระพริบและกลบัเองได้โดยอตัโนมตัิ 
 4.  มีสญัญาไฟกระพริบส าหรับจอดฉกุเฉิน 
 5.  มีไฟและสอ่งสว่างภายในเก๋ง 
 
อุปกรณ์ประจ ารถ 
 1.  ยางอะไหลพ่ร้อมล้อกระทะ  ตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 
 2.  แมแ่รงยกรถพร้อมด้ามตามแบบมาตรฐานประจ ารถของผู้ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 
 3.  ประแจถอดล้อ  จ านวน  1  อนั 
 4.  เคร่ืองมือประจ ารถตามมาตรฐานประจ ารถของผู้ผลิตอยา่งน้อยประกอบด้วย 
  -  ประแจปากกา  จ านวน  2  ตวั 
  -  ไขควงทัง้ปากแบนและแฉก  จ านวน  1  ชดุ 
  -  คีมธรรมดา  จ านวน  1  อนั 
  -  ซองหรือกล่องเก็บเคร่ืองมือข้างต้น  จ านวน  1  ใบ 
 5.  เข็มขดันิรภยัประจ าท่ีนัง่คนขบัและท่ีนัง่ข้างคนขบัตอนหน้า 
 
ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์ดังกล่าว  โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมเป็นผู้ ลงนามใน
แคต็ตาล็อก  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา   
 2.  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นตวัแทนจ าหนา่ย หรือเป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้จ าหน่ายรถยนต์ดงักล่าวจากผู้ผลิต  หรือ
ผู้แทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต  โดยมีเอกสารระบุถึงช่ือหน่วยงานราชการอย่างชดัเจนมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา  
(ฉบบัจริง) และแสดงหลกัฐานการมีศนูย์บริการท่ีได้มาตรฐานภายในจงัหวดัเชียงใหมม่าแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา       
 3.  คณุลกัษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.9001 หรือ  
มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม โดยมีเอกสาร
มาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
ตัวถังบรรทุกน า้ 
 1.  ดดัแปลงกระบะตอนท้ายถังบรรทุกน า้ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000  ลิตร  หนาไม่น้อยกว่า  3.00  
มิลลิเมตร  สร้างด้วยเหล็กแผน่หนา แข็งแรง ทนทาน  ขึน้รูปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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 2.  ภายในถงั  พน่สีกนัสนิมโดยใช้สีเคลือบ  EPOXY  อย่างน้อย  2  ชัน้  หรือเทียบเท่า 
 3.  มีฝาปิด  -  เปิด  ส าหรับเตมิน า้เข้าถงั 
 4.  มีหลอดวดัระดบัน า้ตดิตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 
 5.  มีตู้ เก็บอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ่การใช้งานตามมาตรฐานผู้ ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 
 6.  ติดตัง้แท่นปืนฉีดน า้แบบหมนุได้รอบตวัผลิตด้วยทองเหลืองหมนุรอบตวัได้  360  องศา  (ตอ่เน่ืองไม่
สิน้สดุ)  สามารถปรับมมุก้ม  -  เงย  ได้ 
 7.  ดดัแปลงระบบรองรับน า้หนกัเพลาหลงัโดยการเสริมแนบ 
 
ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแคต็ตาล็อก หรือรูปถ่ายตวัถงับรรทกุน า้ดงักล่าว โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมเป็นผู้ลง
นามในแคต็ตาล็อกหรือรูปถ่ายให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
 2.  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นตวัแทนจ าหน่าย  หรือเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายตวักระบะและถังดบัเพลิง
ดงักลา่วจากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ าหนา่ยจากผู้ผลิต  โดยมีเอกสารระบถุึงช่ือหน่วยงานราชการอย่างชดัเจนมาแสดงใน
วนัย่ืนซองเสนอราคา (ฉบบัจริง) 
 3.  ตวัถังบรรทกุน า้ต้องประกอบหรือผลิตจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยมี
เอกสารระบถุึงช่ือหนว่ยงานราชการอย่างชดัเจนมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา (ฉบบัจริง) 
 4.  ตวัถังบรรทุกน า้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.  9001  
หรือ  มอก.  9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   โดยมี
เอกสารมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง 
 1.  เคร่ืองยนต์เบนซิน  ก าลงัเคร่ืองยนต์ไมน้่อยกว่า  40  แรงม้า 
 2.  ขนาดทอ่ทางสง่น า้  ขนาดไมน้่อยกวา่  2.5  นิว้ 
 3.  ขนาดทอ่ทางดดูน า้  ขนาดไมน้่อยกวา่  2.5  นิว้ 
 4.  ปริมาตรการจา่ยน า้  ไมน้่อยกว่า  600  ลิตร/นาที   
 5.  เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงเป็นชนิดหาบหามหรือเคล่ือนท่ี 
 6.  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิง  และของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชดุพร้อมท่ีจะใช้งาน 
 
ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก  หรือรูปถ่ายเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงดงักลา่ว  โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรม
เป็นผู้ลงนามในแคต็ตาล็อกหรือรูปถ่าย  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
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 2.  เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก.9001  
หรือ  มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม โดยมี
เอกสารมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรน 
 1.  สญัญาณไฟฉกุเฉินเป็นแบบชนิดแผงยาว สีตามท่ีกฎหมายก าหนด ตดิตัง้ด้านบนหวัเก๋ง 
 2.  ชดุหลอดไฟสญัญาณประกอบด้วยหลอดแบบ  LED     

3.  ฐานส าหรับยดึชดุสญัญาณไฟฉกุเฉิน  ท าด้วยโลหะปลอดสนิม  ทนความชืน้และกนัสนิมได้ดี 
 4.  ระหวา่งกลางของสญัญาณไฟฉกุเฉินทัง้สองชดุ ออกแบบไว้ตดิตัง้ล าโพงขนาดไมน้่อยกว่า 100 วตัต์ได้ 
 5.  ฝาครอบล าโพงท าด้วยโลหะปลอดสนิม   
 6.  ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีรถยนต์ ขนาด 12  โวลท์  ตามกระแสไฟของรถยนต์ท่ีตดิตัง้ 
 7.  เคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100  วตัต์  สามารถเพิ่มลดเสียงพูด  มีไมโครโฟนและสวิตซ์ส าหรับ
ควบคมุการพดู พร้อมท่ียดึไมโครโฟน สามารถเลือกเสียงไซเรนโดยสามารถให้ความแตกตา่งของเสียงไมน้่อยกวา่  
4  เสียง  พร้อมล าโพงขนาดไมน้่อยกวา่ 100  วตัต์ 
 
ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก หรือรูปถ่ายสญัญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรนดงักล่าว โดยผู้ มี
อ านาจท านิตกิรรมเป็นผู้ลงนามในแคต็ตาล็อกหรือรูปถ่าย  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
 2.  สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001  หรือ  มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  โดยมีเอกสารมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
เคร่ืองรับส่ง - วิทยุ  ระบบ  VHF /  FM 
 1.  ขนาดก าลงัสง่  25  วตัต์ 
 2.  เคร่ืองรับสง่ - วิทย ุ ประกอบด้วย  :  ตวัเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ  อปุกรณ์ติดตัง้ครบชดุ  หนงัสือ
คูมื่อ 
 3.  เคร่ืองรับสง่ - วิทย ุ ยา่นความถ่ีส าหรับหนว่ยงานราชการ  VHF 136  -  174  Mhz 
 
ข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก หรือรูปถ่ายเคร่ืองรับสง่ - วิทยดุงักล่าว  โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมเป็นผู้
ลงนามในแค็ตตาล็อกหรือรูปถ่าย ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
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 2.  เคร่ืองรับส่ง - วิทยตุ้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก. 9001  
หรือ มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยมี
เอกสารแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
สายส่งน า้ดับเพลิง 

1. สายสง่น า้ดบัเพลิงเป็นสีแดง มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 2.5  นิว้  ความยาวไมน้่อยกวา่  
20  เมตร  จ านวน   2   เส้น   
 2.  สายส่งน า้ดบัเพลิง ภายนอกทอขึน้จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Red  
Polyurethane)  สามารถใช้ได้กบัน า้กระด้างและน า้ทะเล 
 3.  สายส่งน า้ดบัเพลิง ภายในอาบยางสงัเคราะห์ (Synthetic  Rubber)  สีด าเพ่ือลดแรงเสียดทานของน า้มี
ประสิทธิภาพสามารถทนแรงดนัในการท างาน (Max.  Test  Pressure)  ไมน้่อยกวา่ 400  ปอนด์/ตร.นิว้   
 4.  สายสง่น า้ดบัเพลิง สามารถทนแรงดนัท่ีจดุแตก (Min.  Burst  Pressure)   
 
ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแคต็ตาล็อก หรือรูปถ่ายสายส่งน า้ดบัเพลิงดงักล่าว โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมเป็นผู้
ลงนามในแคต็ตาล็อกหรือรูปถ่าย ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
 2.  สายส่งน า้ดบัเพลิงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.9001  
หรือ  มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   โดยมี
เอกสารแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
ท่อดูดน า้ดับเพลิง   
 1.  ทอ่ดดูน า้ดบัเพลิง ภายในผลิตโดยยางธรรมชาตผิิวเรียบ เสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์คอตตอน และ
ลวดเหล็กขดเกลียว 
 2.  ทอ่ดดูน า้ดบัเพลิง ภายนอกลกัษณะเป็นลอน (ตวัหนอน) เพ่ือให้โค้งงอได้ดี  ผลิตโดยยางธรรมชาติ   
 3.  ทอ่ดดูน า้ดบัเพลิง ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของสายไมน้่อยกว่า 2.5  นิว้  ความยาวไมน้่อยกวา่  3  เมตร  
พร้อมข้อตอ่  จ านวน  2  เส้น   
 
ข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 1.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก หรือรูปถ่ายท่อดดูน า้ดบัเพลิงดงักล่าว โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมเป็นผู้
ลงนามในแค็ตตาล็อกหรือรูปถ่าย ให้คณะกรรมการพิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
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 2.  ทอ่ดดูน า้ดบัเพลิงต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบคณุภาพ  ตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก.9001  
หรือ  มอก.  9002  ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  โดยมี
เอกสารมาแสดงในวนัย่ืนซองเสนอราคา 
 
อุปกรณ์ประจ ารถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลิง 
 1.  หวักะโหลกกรองผง  พร้อมตะกร้าหวายปลายท่อดดู  จ านวน   1   ชดุ 
 2.  ประแจตวัที  เปิดวาล์วหวัประปา  จ านวน  1  อนั 
 3.  หวัฉีดดบัเพลิงด้ามยาว  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  2.5  นิว้  จ านวน  1  อนั 
 4.  หวัฉีดน า้ปรับเป็นล าฝอย  (หวัฉีดฟ๊อกซ์)  จ านวน  1  อนั 
 5.  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ขนาดไมน้่อยกวา่  10  ปอนด์  จ านวน  2  ถงั 
 6.  ขวานดบัเพลิง  จ านวน  1  ด้าม 
 7.  สปอร์ตไลท์  LED  สองสวา่ง  พร้อมตดิตัง้ด้านท้ายรถ  จ านวน  1  ชดุ 
 8.  กระบอกไฟกระพริบ  ใช้งานได้  3  จงัหวะ  (กระพริบช้า,  กระพริบเร็ว,  เปิดตอ่เน่ือง)  จ านวน  2  อนั 
 9.  ติดตัง้สญัญาณเสียงเตือนถอยหลงั  (Backup  Alarm)  ให้ผู้ ท่ีอยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพ่ือป้องกนัการ
เกิดอุบตัิเหต ุ เสียงจะดงัทนัทีเม่ือผู้ขบัเข้าเกียร์ถอยหลงั  ตวัเคร่ืองสามารถปรับตัง้ค่าความดงัของเสียงอตัโนมตัิได้
ด้วยตวัเอง  ตามแตส่ภาพแวดล้อมในขณะนัน้ ให้ความดงัเสียงต ่าได้ไม่น้อยกว่า 85 เดซิเบล  และเสียงสงูไม่น้อยกว่า  
110  เดซิเบล 
 10.  อุปกรณ์ประจ ารถบรรทุกน า้ดับเพลิงผู้ เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก หรือรูปถ่ายอุปกรณ์ประจ า
รถบรรทุกน า้ดบัเพลิงดงักล่าว โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมเป็นผู้ ลงนามในแค็ตตาล็อกหรือรูปถ่ายให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
 
เงื่อนไขและการส่งมอบ 
 1.  ผู้ เสนอราคาจะต้องรับประกันคณุภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ดบัเพลิง รถยนต์บรรทุกน า้อเนกประสงค์  
(รถยนต์บรรทุกน า้ดบัเพลิง(ดีเซล) เคล่ือนท่ีเร็วขับเคล่ือน  2  ล้อ  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี)  ขนาด
ความจไุมน้่อยกวา่ 1,000  ลิตร  และอปุกรณ์ประจ ารถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลิง เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1  ปี 
 2.  การน ารถยนต์เข้ารับการบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถน ารถยนต์เข้ารับการบริการ
บ ารุงรักษาฟรีคา่แรงท่ีศนูย์บริการภายในจงัหวดัเชียงใหม ่
 3.  ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนรูปแบบการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ ในตัวรถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลิง โดยแนบใบ  
Drawing  แสดงต าแหนง่การตดิตัง้อยา่งชดัเจน   
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 4.  ราคารถยนต์ท่ีเสนอขายต้องเป็นราคาท่ีรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ทุกอย่างตามคุณ
ลกัษณะเฉพาะของรถยนต์โดยรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม,ภาษีสรรพสามิต และคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
การโอนกรรมสิทธ์ิ ซึง่ผู้ เสนอราคาจะต้องช าระภาษีทกุชนิดท่ีเก่ียวข้องและด าเนินการจนกระทัง้สามารถใช้รถดงักล่าว
เป็นรถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลิง  (ดีเซล) 
 5.  ครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน า้อเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลิง(ดีเซล)เคล่ือนท่ีเร็ว
ขับเคล่ือน 2  ล้อ  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000  ลิตร  และอุปกรณ์
ประจ ารถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลิง ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อนหากเกิดการช ารุดขดัข้อง
ภายในระยะเวลารับประกนัและท าการแก้ไขแล้วถึง 2  ครัง้  ผู้ เสนอราคาต้องน าชิน้สว่นหรืออะไหลม่าเปล่ียนให้ 
 6.  ผู้ เสนอราคาต้องพ่นตราเคร่ืองหมายประจ าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง กว้างหรือ
ยาวไม่น้อยกว่า 18  เซนติเมตร  อกัษรช่ือเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  
เซนติเมตร  หรือช่ือย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5  เซนติเมตร  พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ  “ใช้ในราชการ
เทา่นัน้”  โดยให้พน่สีด้านข้างนอกประตรูถยนต์ทัง้สองข้าง   
 7.  ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งมอบครุภณัฑ์ดบัเพลิง รถยนต์บรรทกุน า้อเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลิง  
(ดีเซล)  เคล่ือนท่ีเร็วขบัเคล่ือน 2  ล้อ  ขนาดเคร่ืองยนต์ไมน้่อยกวา่ 2,400  ซีซี)  ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1,000  ลิตร    
และอปุกรณ์ประจ ารถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลิง ภายใน  90  วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา และด าเนินการจดัท า
ประกนัตาม  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  พ.ศ.2535 
 8.  ผู้ เสนอราคารายใด ได้รับการพิจารณาสัง่ซือ้แล้ว จะต้องท าการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง จนกระทัง่มีความเข้าใจสามารถควบคมุการปฏิบตัิงานได้
ด้วยตนเอง 
 9.  การส่งมอบผู้ เสนอราคาจะต้องเติมน า้มนัเชือ้เพลิงเต็มถังและน า้มนัอ่ืนๆ ตามมาตรฐานท่ีผู้ผลิตก าหนด  
พร้อมท่ีจะใช้งานทนัทีในวนัสง่มอบ 
 10.  รายละเอียดใด ๆ  หากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดนัน้  ๆ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสงูสดุ 
 11.  องค์การบริหารสว่นต าบลมะขามหลวงจะท าการเบกิจา่ยเงินตอ่เม่ือผู้ เสนอราคาได้ทดสอบประสิทธิภาพ
แนะน าการใช้งานและการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ดบัเพลิง รถยนต์บรรทุกน า้อเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน า้ดบัเพลิง  
(ดีเซล)  เคล่ือนท่ีเร็วขบัเคล่ือน  2  ล้อ  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า  2,400   ซีซี)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000  
ลิตร    และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์บรรทุกน า้ดบัเพลิง  พร้อมได้ส่งมอบรถและใบคูมื่อจดทะเบียนโดยโอนกรรมสิทธ์ิ
ถกูต้องให้เป็นขององค์การบริหารสว่นต าบลมะขามหลวงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
   
   


