รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ดับเพลิง รถยนต์ บรรทุกนา้ อเนกประสงค์
(รถยนต์ บรรทุกนา้ ดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้ อ
ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ น้อยกว่ า 2,400 ซีซี)
ขนาดความจุไม่ น้อยกว่ า 1,000 ลิตร จานวน 1 คัน
ลักษณะทั่วไป
รถยนต์ปิคอัพตรวจการดับเพลิง เป็ นรถยนต์แบบกระบะตอนเดียว ตัวรถขับเคลื่อน 2 ล้ อ เครื่ องยนต์ดีเซล
ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังเก๋งติดตังถั
้ งบรรจุน ้ามี ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1,000 ลิตร ติดตังแท่
้ นปื นฉีดน ้า และติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าดับเพลิงชนิดแรงดันสูง สามารถยกเคลื่อนที่ได้ อุปกรณ์
สาหรับการสนับสนุนการดับเพลิงครบชุด มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกาหนดและตามความ
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ตัวรถ และอุปกรณ์ทกุ ชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน
ข้ อกาหนดรายละเอียด
แซสซีส์ เป็ นรถยนต์ชนิด 4 ล้ อ (ปิ คอัพ) กระบะช่วงยาว มีประตู 2 บาน ตอนท้ ายด้ านหลังเป็ นกระบะ
ดัดแปลงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งานและติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงรถยนต์ อุปกรณ์ดบั เพลิงเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งาน
มาก่อน มีระบบไฟส่องสว่างครบถ้ วนตามกรมการขนส่งทางบกกาหนด และตามความจาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ตัวรถ
ปั๊ มน ้า และอุปกรณ์ทกุ ชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน
ตัวรถยนต์
1. รถยนต์บรรทุก 4 ล้ อ ชนิดปิ๊ กอัพ เป็ นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน
2. ตัวรถและโครงสร้ างตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. มีเครื่ องปรับอากาศภายในตัวรถ
4. ติดตังฟิ
้ ล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
5. มีเครื่ องรับวิทยุ FM/AM พร้ อมเครื่ องเล่นแผ่น CD พร้ อมลาโพง
6. มีน ้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
ระบบเครื่องยนต์
1. เครื่ องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
2. เครื่ องยนต์ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
3. ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์ เดินหน้ าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
4. ระบบเบรกและคลัตซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
5. ระบบพวงมาลัยขับด้ านขวา พร้ อมเพาเวอร์ จากโรงงานผู้ผลิต

-2ระบบไฟฟ้า
1. ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์
2. สัญญาณไฟถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามมาตรฐานผู้ผลิตและพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
3. สัญญาณไฟเลี ้ยวเป็ นแบบกระพริบและกลับเองได้ โดยอัตโนมัติ
4. มีสญ
ั ญาไฟกระพริบสาหรับจอดฉุกเฉิน
5. มีไฟและส่องสว่างภายในเก๋ง
อุปกรณ์ ประจารถ
1. ยางอะไหล่พร้ อมล้ อกระทะ ตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
2. แม่แรงยกรถพร้ อมด้ ามตามแบบมาตรฐานประจารถของผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
3. ประแจถอดล้ อ จานวน 1 อัน
4. เครื่ องมือประจารถตามมาตรฐานประจารถของผู้ผลิตอย่างน้ อยประกอบด้ วย
- ประแจปากกา จานวน 2 ตัว
- ไขควงทังปากแบนและแฉก
้
จานวน 1 ชุด
- คีมธรรมดา จานวน 1 อัน
- ซองหรื อกล่องเก็บเครื่ องมือข้ างต้ น จานวน 1 ใบ
5. เข็มขัดนิรภัยประจาที่นงั่ คนขับและที่นงั่ ข้ างคนขับตอนหน้ า
ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. ผู้เ สนอราคาต้ อ งแนบแค็ ต ตาล็ อกของรถยนต์ ดัง กล่า ว โดยผู้มี อ านาจท านิ ติก รรมเป็ นผู้ล งนามใน
แค็ตตาล็อก ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นตัวแทนจาหน่าย หรื อเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ จาหน่ายรถยนต์ดงั กล่าวจากผู้ผลิต หรื อ
ผู้แทนจาหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารระบุถึงชื่อหน่วยงานราชการอย่างชัดเจนมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
(ฉบับจริง) และแสดงหลักฐานการมีศนู ย์บริการที่ได้ มาตรฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
3. คุณลักษณะรถยนต์ต้องเป็ นรถยนต์ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรื อ
มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีเอกสาร
มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
ตัวถังบรรทุกนา้
1. ดัดแปลงกระบะตอนท้ ายถังบรรทุกน ้า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร หนาไม่น้อยกว่า 3.00
มิลลิเมตร สร้ างด้ วยเหล็กแผ่นหนา แข็งแรง ทนทาน ขึ ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต

-32. ภายในถัง พ่นสีกนั สนิมโดยใช้ สีเคลือบ EPOXY อย่างน้ อย 2 ชัน้ หรื อเทียบเท่า
3. มีฝาปิ ด - เปิ ด สาหรับเติมน ้าเข้ าถัง
4. มีหลอดวัดระดับน ้าติดตังตามมาตรฐานผู
้
้ ผลิต จานวน 1 ชุด
5. มีต้ เู ก็บอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการใช้ งานตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
6. ติดตังแท่
้ นปื นฉีดน ้าแบบหมุนได้ รอบตัวผลิตด้ วยทองเหลืองหมุนรอบตัวได้ 360 องศา (ต่อเนื่องไม่
สิ ้นสุด) สามารถปรับมุมก้ ม - เงย ได้
7. ดัดแปลงระบบรองรับน ้าหนักเพลาหลังโดยการเสริมแนบ
ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรูปถ่ายตัวถังบรรทุกน ้าดังกล่าว โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมเป็ นผู้ลง
นามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่ายให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นตัวแทนจ าหน่าย หรื อเป็ นผู้ไ ด้ รับอนุญาตให้ จาหน่ายตัวกระบะและถังดับเพลิง
ดังกล่าวจากผู้ผลิต หรื อผู้แทนจาหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารระบุถึงชื่อหน่วยงานราชการอย่างชัดเจนมาแสดงใน
วันยื่นซองเสนอราคา (ฉบับจริง)
3. ตัวถังบรรทุกน ้าต้ องประกอบหรื อผลิตจากโรงงานที่ ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยมี
เอกสารระบุถึงชื่อหน่วยงานราชการอย่างชัดเจนมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ฉบับจริง)
4. ตัวถังบรรทุกนา้ ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001
หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมี
เอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
เครื่ องสูบนา้ ดับเพลิง
1. เครื่ องยนต์เบนซิน กาลังเครื่ องยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้ า
2. ขนาดท่อทางส่งน ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว
3. ขนาดท่อทางดูดน ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว
4. ปริมาตรการจ่ายน ้า ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/นาที
5. เครื่ องสูบน ้าดับเพลิงเป็ นชนิดหาบหามหรื อเคลื่อนที่
6. อุปกรณ์ประกอบของเครื่ องสูบน ้าดับเพลิง และของเครื่ องยนต์ต้องมีครบชุดพร้ อมที่จะใช้ งาน
ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรูปถ่ายเครื่ องสูบน ้าดับเพลิงดังกล่าว โดยผู้มีอานาจทานิติกรรม
เป็ นผู้ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-42. เครื่ องสูบน ้าดับเพลิงต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001
หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อตุ สาหกรรม โดยมี
เอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรน
1. สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็ นแบบชนิดแผงยาว สีตามที่กฎหมายกาหนด ติดตังด้
้ านบนหัวเก๋ง
2. ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้ วยหลอดแบบ LED
3. ฐานสาหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ทาด้ วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื ้นและกันสนิมได้ ดี
4. ระหว่างกลางของสัญญาณไฟฉุกเฉินทังสองชุ
้
ด ออกแบบไว้ ตดิ ตังล
้ าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ได้
5. ฝาครอบลาโพงทาด้ วยโลหะปลอดสนิม
6. ใช้ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถยนต์ ขนาด 12 โวลท์ ตามกระแสไฟของรถยนต์ที่ตดิ ตัง้
7. เครื่ องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถเพิ่มลดเสียงพูด มีไมโครโฟนและสวิตซ์สาหรับ
ควบคุมการพูด พร้ อมที่ยดึ ไมโครโฟน สามารถเลือกเสียงไซเรนโดยสามารถให้ ความแตกต่างของเสียงไม่น้อยกว่า
4 เสียง พร้ อมลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรู ปถ่ายสัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรนดังกล่าว โดยผู้มี
อานาจทานิตกิ รรมเป็ นผู้ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
2. สัญ ญาณไฟฉุก เฉิ น และสัญ ญาณไซเรนต้ อ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุณ ภาพ ตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
เครื่องรับส่ ง - วิทยุ ระบบ VHF / FM
1. ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์
2. เครื่ องรับส่ง - วิทยุ ประกอบด้ วย : ตัวเครื่ อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตังครบชุ
้
ด หนังสือ
คูม่ ือ
3. เครื่ องรับส่ง - วิทยุ ย่านความถี่สาหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 Mhz
ข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรูปถ่ายเครื่ องรับส่ง - วิทยุดงั กล่าว โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมเป็ นผู้
ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-52. เครื่ องรับส่ง - วิทยุต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001
หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี
เอกสารแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
สายส่ งนา้ ดับเพลิง
1. สายส่งน ้าดับเพลิงเป็ นสีแดง มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า
20 เมตร จานวน 2 เส้ น
2. สายส่งนา้ ดับเพลิง ภายนอกทอขึน้ จากเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้ วยโพลียูรีเทน (Red
Polyurethane) สามารถใช้ ได้ กบั น ้ากระด้ างและน ้าทะเล
3. สายส่งน ้าดับเพลิง ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดาเพื่อลดแรงเสียดทานของน ้ามี
ประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทางาน (Max. Test Pressure) ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตร.นิ ้ว
4. สายส่งน ้าดับเพลิง สามารถทนแรงดันที่จดุ แตก (Min. Burst Pressure)
ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรูปถ่ายสายส่งน ้าดับเพลิงดังกล่าว โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมเป็ นผู้
ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
2. สายส่งน ้าดับเพลิงต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001
หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมี
เอกสารแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
ท่ อดูดนา้ ดับเพลิง
1. ท่อดูดน ้าดับเพลิง ภายในผลิตโดยยางธรรมชาติผิวเรี ยบ เสริมแรงด้ วยเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ คอตตอน และ
ลวดเหล็กขดเกลียว
2. ท่อดูดน ้าดับเพลิง ภายนอกลักษณะเป็ นลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้ โค้ งงอได้ ดี ผลิตโดยยางธรรมชาติ
3. ท่อดูดน ้าดับเพลิง ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
พร้ อมข้ อต่อ จานวน 2 เส้ น
ข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็อก หรื อรูปถ่ายท่อดูดน ้าดับเพลิงดังกล่าว โดยผู้มีอานาจทานิตกิ รรมเป็ นผู้
ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรูปถ่าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-62. ท่อดูดน ้าดับเพลิงต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001
หรื อ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมี
เอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
อุปกรณ์ ประจารถยนต์ บรรทุกนา้ ดับเพลิง
1. หัวกะโหลกกรองผง พร้ อมตะกร้ าหวายปลายท่อดูด จานวน 1 ชุด
2. ประแจตัวที เปิ ดวาล์วหัวประปา จานวน 1 อัน
3. หัวฉีดดับเพลิงด้ ามยาว ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว จานวน 1 อัน
4. หัวฉีดน ้าปรับเป็ นลาฝอย (หัวฉีดฟ๊ อกซ์) จานวน 1 อัน
5. เครื่ องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จานวน 2 ถัง
6. ขวานดับเพลิง จานวน 1 ด้ าม
7. สปอร์ ตไลท์ LED สองสว่าง พร้ อมติดตังด้
้ านท้ ายรถ จานวน 1 ชุด
8. กระบอกไฟกระพริบ ใช้ งานได้ 3 จังหวะ (กระพริบช้ า, กระพริบเร็ว, เปิ ดต่อเนื่อง) จานวน 2 อัน
9. ติดตังสั
้ ญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ ผ้ ทู ี่อยู่ด้านนอกท้ ายรถทราบเพื่อป้องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุ เสียงจะดังทันทีเมื่อผู้ขบั เข้ าเกียร์ ถอยหลัง ตัวเครื่ องสามารถปรับตังค่
้ าความดังของเสียงอัตโนมัติได้
ด้ วยตัวเอง ตามแต่สภาพแวดล้ อมในขณะนัน้ ให้ ความดังเสียงต่าได้ ไม่น้อยกว่า 85 เดซิเบล และเสียงสูงไม่น้อยกว่า
110 เดซิเบล
10. อุปกรณ์ ประจ ารถบรรทุกนา้ ดับเพลิง ผู้เสนอราคาต้ องแนบแค็ตตาล็ อก หรื อรู ปถ่ายอุปกรณ์ ประจ า
รถบรรทุกน ้าดับเพลิงดังกล่าว โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมเป็ นผู้ลงนามในแค็ตตาล็อกหรื อรู ปถ่ายให้ คณะกรรมการ
พิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
เงื่อนไขและการส่ งมอบ
1. ผู้เสนอราคาจะต้ องรับประกันคุณภาพการใช้ งานของครุ ภัณฑ์ดบั เพลิง รถยนต์บรรทุกน ้าอเนกประสงค์
(รถยนต์บรรทุกนา้ ดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ วขับเคลื่อน 2 ล้ อ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร และอุปกรณ์ประจารถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. การนารถยนต์เข้ ารับการบารุ งรั กษาภายในระยะเวลาที่ กาหนด สามารถนารถยนต์เข้ ารับการบริ การ
บารุงรักษาฟรี คา่ แรงที่ศนู ย์บริการภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. ผู้เ สนอราคาต้ อ งยื่ น รู ป แบบการติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ต่า งๆ ในตัว รถยนต์ บ รรทุก น า้ ดับ เพลิ ง โดยแนบใบ
Drawing แสดงตาแหน่งการติดตังอย่
้ างชัดเจน

-74. ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้ องเป็ นราคาที่รวมค่าใช้ จ่ายต่างๆ และค่าอุปกรณ์ ที่ติดตังทุ
้ กอย่างตามคุณ
ลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม,ภาษีสรรพสามิต และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การโอนกรรมสิทธิ์ ซึง่ ผู้เสนอราคาจะต้ องชาระภาษีทกุ ชนิดที่เกี่ยวข้ องและดาเนินการจนกระทังสามารถใช้
้
รถดังกล่าว
เป็ นรถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง (ดีเซล)
5. ครุ ภัณ ฑ์ ดับ เพลิ ง รถยนต์ บ รรทุก น า้ อเนกประสงค์ (รถยนต์ บ รรทุก น า้ ดับ เพลิ ง (ดี เ ซล)เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว
ขับเคลื่อน 2 ล้ อ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร และอุปกรณ์
ประจารถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง ต้ องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานหรื อใช้ ในการสาธิตมาก่อนหากเกิดการชารุ ดขัดข้ อง
ภายในระยะเวลารับประกันและทาการแก้ ไขแล้ วถึง 2 ครัง้ ผู้เสนอราคาต้ องนาชิ ้นส่วนหรื ออะไหล่มาเปลี่ยนให้
6. ผู้เสนอราคาต้ องพ่นตราเครื่ องหมายประจาหน่ว ยงานองค์การบริ หารส่วนตาบลมะขามหลวง กว้ างหรื อ
ยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มขององค์การบริ หารส่วนตาบลมะขามหลวง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตร หรื อชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้ อมหมายเลขครุ ภัณฑ์และข้ อความ “ใช้ ในราชการ
เท่านัน”
้ โดยให้ พน่ สีด้านข้ างนอกประตูรถยนต์ทงสองข้
ั้
าง
7. ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งมอบครุภณ
ั ฑ์ดบั เพลิง รถยนต์บรรทุกน ้าอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง
(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้ อ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
และอุปกรณ์ประจารถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และดาเนินการจัดทา
ประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
8. ผู้เสนอราคารายใด ได้ รับการพิจารณาสัง่ ซื ้อแล้ ว จะต้ องทาการฝึ กอบรมทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลมะขามหลวง จนกระทัง่ มีความเข้ าใจสามารถควบคุมการปฏิบตั ิงานได้
ด้ วยตนเอง
9. การส่งมอบผู้เสนอราคาจะต้ องเติมน ้ามัน เชื ้อเพลิงเต็มถังและน ้ามันอื่นๆ ตามมาตรฐานที่ผ้ ผู ลิตกาหนด
พร้ อมที่จะใช้ งานทันทีในวันส่งมอบ
10. รายละเอียดใด ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการสูงสุด
11. องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามหลวงจะทาการเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อผู้เสนอราคาได้ ทดสอบประสิทธิภาพ
แนะนาการใช้ งานและการบารุ งรักษาครุภัณฑ์ดบั เพลิง รถยนต์บรรทุกน ้าอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง
(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ วขับเคลื่อน 2 ล้ อ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000
ลิตร และอุปกรณ์ประจารถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง พร้ อมได้ ส่งมอบรถและใบคูม่ ือจดทะเบียนโดยโอนกรรมสิทธิ์
ถูกต้ องให้ เป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบลมะขามหลวงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

