
คุณสมบัติ คุณลักษณะและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ 
ชนิด ๖ ล้อ  ขนาดบรรทุกน้้าไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร 

 
รถบรรทุกน ้ำอเนกประสงค์  ชนิด  6  ล้อ ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร  

1.ลักษณะทั่วไป 
1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกน ้ำแบบอเนกประสงค์ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร  ด้ำนบนหัวเก๋ง 

ติดตั งแผงไฟสัญญำณ ฉุกเฉินประกอบด้วยแผง LED 12 แผง ด้ำนหน้ำ ๕ แผงด้ำนหลัง ๕ แผงและมุมข้ำง ละ ๑ แผง  
กระพริบได้ ๑๐ จังหวะ ไฟกระพริบLFD ๘ แผง ด้ำนหน้ำ ๓ แผง ด้ำนหลัง ๓ แผง และมุมข้ำง  ละ ๑ แผง ติดตั ง
ล้ำโพง ๑๐๐ วัตต์ ๒ ตัว ฝำครอบล้ำโพงท้ำด้วย สแตนเลส ฝำครอบท้ำด้วยพลำสติกทนควำมร้อน(Poly carbonate)
แผงไฟมีขนำดควำมยำว ๑๖๐L x 31.5W x 15H(CM) ไม่รวมขำตั งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลท์ให้สัญญำเสียงไม่น้อยกว่ำ ๘ 
เสียง 

๑.๒ ชุดโคมไฟสัญญำณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจกำรของ 
คนไทยผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน(รง.๔) ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำม
มำตรฐำน ISO:9001:2008 (มอก.9001-2552) ในขอบเขตกำรออกแบบกำรพัฒนำกำรผลิตจ้ำหน่ำยและบริหำร
ซ่อมแซมชุดโคมไฟสัญญำณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ทั งนี เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำร โดยน้ำแค็ตตำล็อค หนังสือ
รับรองมำตรฐำนและหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้ำหน่ำยมำแสดงในวันยื่นซอง 

๑.๓ เป็นรถบรรทุกน ้ำแบบอเนกประสงค์ท่ีผลิตในประเทศ เป็นกิจกำรของคนไทย ผลิตจำกโรงงำนที่ 
ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔) ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ISO:9001:2008 (มอก.9oo1-2552) ในขอบข่ำยกำรออกแบบกำรพัฒนำกำรผลิตจ้ำหน่ำยและบริกำรซ่อมแซม
ตัวถังรถบรรทุกน ้ำแบบอเนกประสงค์ ทั งนี เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำร โดยน้ำหนังสือรับรองมำตรฐำนและหนังสือแต่งตั ง
ตัวแทนจ้ำหน่ำยมำแสดงในวันยื่นซอง 

๒.ตัวรถยนต์ 
๒.๑ รถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้ำเดี่ยว ล้อหลังคู่   
๒.๒ พวงมำลัยขวำพร้อมเพำเวอร์มีที่นั่งไม่น้อยกว่ำ ๓ ที่นั่ง สำมำรถรับน ้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำ  

๑๕ ตัน (๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม)  
๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซลจ้ำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่ำ ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีก้ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  

๒๔๐ แรงม้ำ มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่ำนี  และเครื่องยนต์ 
กับตัวต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ ๖,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ระบำยน ้ำควำมร้อนด้วยน ้ำ  

๒.๔ ระบบครัชแบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิค   
๒.๕ มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ ๑ เกียร ์,พวงมำลัยเพำเวอร์ 
๒.๖ ระบบเบรกใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครอบชุด 
๒.๗ ขนำดยำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐.๐๐ ขอบ ๒๐ นิ ว ยำงแบบไม่มียำงใน ต้องมีกงล้อและยำงอะไหล่ 

ขนำดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยำงอะไหล่ 
๒.๘ มีระบบสัญญำณไฟครบถ้วนตรงตำมกรมกำรขนส่งทำงบกก้ำหนดและตำมควำมจ้ำเป็นในกำร 

ปฏิบัติงำน 
๒.๙ ผู้เสนอรำคำจะต้องแนบแคตตำล็อคตัวจริงและหนังสือรับรองมำตรฐำนเครื่องยนต์มำแสดงใน 

วันยื่นซอง 

๓.ตัวถังบรรจุน ้ำ 
๓.๑ ถังบรรจุน ้ำท้ำด้วยแผ่นเหล็กหนำพิเศษ แข็งแรงทนทำน มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ ๓ มม. ม้วน 



ขึ นรูปเป็นตัววี ภำยในถังบรรจุน ้ำมีแผ่นเหล็กกั นเป็นช่อง ๆ ด้วยเป็นมำตรฐำนอย่ำงดี มีควำมหนำ ๓ มม. จ้ำนวน ๓ 
ช่อง เพื่อกั นน ้ำกระแทรกขณะรถวิ่งมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๖,๐๐๐ ลิตร 
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๓.๒ ด้ำนบนของตัวบรรจุน ้ำ มีช่องส้ำหรับให้พนักงำนลงไปท้ำควำมสะอำด  ๒ ช่อง มีฝำปิด-เปิด 

ได้ (ติดตั งอยู่ตอนหน้ำและตอนท้ำยของถัง) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ มม. และมีที่ล็อคได้พร้อมมีรำวกั น
กันตก ด้ำนบนตอนท้ำยถังบรรจุน ้ำติดตั งท่ำปืนฉีดน ้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดน ้ำปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์คุณภำพ สำมำรถทนแรงดันน ้ำได้  ๔๕๐ ปอนด์/ตำรำงงนิ ว เป็นเวลำ ๓๐ นำที  ได้ไม่เกิดรอยรั่วซึม โดยมี
เอกสำรรับรองซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐบำลมำแสดงในวันยื่นซองเสนอรำคำ 

๓.๓ ฝำครอบวำล์วน ้ำดับเพลิงทั งทำงดูด และจ่ำยน ้ำต้องปั๊มขึ นรูปจำกโรงงำนรับรองคุณภำพ ISO  
9001-2000 ด้ำนปั๊มขึ นรูปโลหะ โดยมีหลักฐำนและใบแต่งตั งตัวแทนผู้ผลิตมำแสดงในวันยื่นซองเสนอรำคำ  

๓.๔ ตอนท้ำยถังน ้ำมีกล่องเก็บอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน พร้อมบำนประตูเปิด-ปิดพร้อมที่ล็อค ,มี 
ที่จ่ำยน ้ำ (สเปรย์บำร์) ติดตั งด้ำนข้ำงทั งซ้ำยและขวำสำมำรถปรับก้มเงยได้ (ส้ำหรับรดน ้ำต้นไม้) ,มีที่จ่ำยน ้ำ (สเปรย์
บำร์) ติดตั งด้ำนท้ำยรถ (ส้ำหรับพรมถนน) ,มีแท่นปืนฉีดน ้ำแบบหมุนได้รอบทิศทำง สำมำรถฉีดน ้ำได้ไกลไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ เมตร ,มีท่อระบำยน ้ำล้นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๖๐ มิลลิเมตร จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ท่อ 

๓.๕ มีมำตรวัดระดับน ้ำหรือหลอดแสดงระดับน ้ำในถังติดตั งในบริเวณท่ีมองเห็นได้ชัดเจนทั ง 
ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ ,มีทำงสูบน ้ำจำกภำยนอก พร้อมบอลวำล์วเปิด -ปิด ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๓ นิ ว 
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ ทำงทั งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ  

๓.๖ ด้ำนข้ำงของถังบรรทุกน ้ำทั งสองข้ำงมีช่องเก็บสำยส่ง-ดูด หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทำงปูด้วย 
เหล็กดอกลำยกันลื่นทั งสองข้ำงของตัวถังบรรทุกน ้ำทั งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ มีรำวจับท้ำด้วยเหล็กเป็นกรอบโดยรอบ   

๓.๗ พื นด้ำนบนของตัวถังบรรทุกน ้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลำยกันลื่น ตลอดแนวควำมยำวของ 
ตัวถังบรรทุกน ้ำและมีรำวจับท้ำด้วยเหล็กขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ มิลลิเมตร โดยรอบ 

๓.๘ มีบันไดส้ำหรับขึ นตัวถังบรรทุกน ้ำ ติดตั งด้ำนหลังของตัวถังด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ ,มีตัววำล์ว 
ควบคุมปิด-เปิด น ้ำในต้ำแหน่งด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำงซ้ำยขวำ 

๓.๙ ถังบรรทุกน ้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) หรือได้รับกำรจด 
ทะเบียนจำกส้ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรมมีเอกสำรมำแสดงในวันยื่นซองเสนอรำคำ 

 ๔. เครื่อง(ปั๊ม)สูบน ้ำ 
๔.๑ เป็นปั๊มสูบน ้ำท้ำด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลือง อัตรำสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๑,๘๐๐ ลิตร/ 

นำที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนำที  และปั๊มสูบน ้ำได้รับก้ำลังขับเคลื่อนยนต์ของรถสำมำรถสูบส่งไม่น้อยกว่ำ 
๑,๕๐๐ ลิตรต่อนำที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนำท ี

๔.๒ เป็นปั๊มสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำงชนิดสูบน ้ำได้เอง ไม่ต้องหล่อน ้ำที่ปั๊มถ่ำยทอดก้ำลังจำก 
ก้ำลังเครื่องยนต์ด้วยระบบ P.T.O. เกียร์ฝำก,ยอย,เพลลำปั่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกิจกำรของคน
ไทยที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔.) ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ISO9001-2008 (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ำยกำรออกแบบกำรพัฒนำกำรผลิตจ้ำหน่ำยและบริกำรซ่อมแซม
ระบบ P.T.O. เกียร์ฝำก,ยอย,เพลลำปั่น ทั งนี เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำร โดยน้ำแคตตำล็อค หนังสือรับรองและหนังสือ
แต่งตั งตัวแทนจ้ำหน่ำยมำแสดงในวันยื่นซองเสนอรำคำ  

๔.๓ เครื่อง/ปั๊มสูบน ้ำได้รับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจกำรของคนไทยที่ได้รับกำร 
อนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔) ที่ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม(มอก.) ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำน
คุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9001-2008 (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ำยกำรออกแบบกำรพัฒนำกำรผลิตจ้ำหน่ำย
และบริกำรซ่อมแซมเครื่องสูบน ้ำ ทั งนี เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำร โดยน้ำแคตตำล็อค หนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั ง
ตัวแทนจ้ำหน่ำยมำแสดงในวันยื่นซอง 

 ๕.ระบบสัญญำณและไฟแสงสว่ำง 



  ๕.๑ สัญญำณฉุกเฉิน รูปทรงแคปซูลติดตั งบนหัวเก๋ง  ,ติดตั งอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พู ดขยำย
เสียง (Electronic Siren) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕๐ วัตต์ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
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  ๕.๒ ติดตั งสปอร์ตไลท์แบบ LED หมุนได้รอบตัว จ้ำนวน ๑ ชุด 

 ๖.กำรพ่นสีและข้อควำม 
๖.๑ พ่นสีตัวรถและตัวถังบรรทุกน ้ำภำยนอก พ่นสีกันสนิมอย่ำงดี อย่ำงน้อย ๒ ชั น และพ่นด้วย 

วัสดุกกกันสนิมอย่ำงดี อย่ำงน ้ำ ๒ ชั นใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลังพ่นกันสนิมอย่ำงดี ,ภำยในตัวถังบรรทุกน ้ำ
พ่นสีกันสนิทโดยเคลือบ EPOXY อย่ำงน้อย ๒ ชั น 

๖.๒ สีรถยนต์บรรทุกน ้ำอเนกประสงค์พ่นสีตำมรำชกำรก้ำหนดและข้อควำมตำมควำมต้องกำรของ 
ผู้ซื อ 

๗.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ประจ้ำรถประกอบด้วย 
๗.๑ ติดตั งเกจ์และสัญญำณต่ำงๆ ตำมควำมจ้ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนหรือตำมำตรฐำนผู้ผลิต 
๗.๒ ท่อดูดแบบตัวหนอนขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๓ นิ ว ยำว ๓ เมตร  
๗.๓ สำยส่งน ้ำผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ขนำด ๒.๕ นิ ว ยำว ๒๐ นิ ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว   

จ้ำนวน  ๒  เส้น 
๗.๔ หัวฉีดน ้ำชนิดปรับเป็นล้ำหรือฝอยได้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  ๖๕  มิลลิเมตร  (๒½ นิ ว   

จ้ำนวน  ๑  ชุด)  
๗.๕ ตะกร้ำหวำยสวมกรองผงโลหะ    จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๖ หัวกรองโลหะฝช้กับท่อดูด     จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๗ ยำงอะไหล่พร้อมกงล้อ     จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๘ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ำม     จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๙  ประแจบล็อกถอดล้อจำกโรงงำนผู้ผลิต   จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๑๐ ติดตั งเครื่องปรับอำกำศและฟิล์มกรองแสงภำยนหัวเก่ง  จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๑๑ ติดตั งวิทยุติดรถยนต์     จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๑๒ เครื่องมือบ้ำรุงรักษำตำมมำตรฐำนผู้ผลิต   จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๑๓ หนังสือคู่มือบริกำร      จ้ำนวน  ๑  ชุด 
๗.๑๔ หนังสือคู่มือกำรใช้และกำรบ้ำรุงรักษำและกำรรับบริกำร จ้ำนวน  ๑  ชุด 

 ๘. เงื่อนไขและกำรรับประกัน 
๘.๑ ผู้เสนอรำคำต้องแนบรำยละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์บรรทุกน ้ำอเนกประสงค์ แท่นปืนฉีด 

น ้ำ ปั๊มสูบน ้ำ สำยส่งน ้ำ สัญญำณไฟ โดยมีเอกสำรหลักฐำนมำแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอรำคำ 
๘.๒ ต้องแสดงรำยกำรค้ำนวณกำรกะจำยน ้ำหนักและรับรองน ้ำหนุกของรถบรรทุก ทั นี ต้องไม่เกิน 

สมรรถนะของตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอและรับรองกำรติดตั งปั๊มน ้ำ และถังน ้ำสำมำรถท้ำงำนได้สมบูรณ์ โดยมีวิศวกรตำมที่ 
กว. ก้ำหนดเป็นผู้รับรองรับรองไปตำมกฎหมำย สำมำรถจดทะเบียนกับกรมกำรขนส่งทำงบกได้ 

๘.๓ ต้องเป็นผู้ผลิต และมีเอกสำรแต่งตั งตัวแทนจ้ำหน่ำย ตัวถังบรรทุกน ้ำและปั๊มสูบน ้ำ โดยแนบ 
เอกสำรหลักฐำนมำยื่นในวันยื่นซองเสนอรำคำ 

๘.๔ กำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื อต้องด้ำเนินก่อนกำรรับเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรม 
สิทธิ์ผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั งหมด 

๘.๕ กำรรับประกันควำมช้ำรุดบกพร่องและควำมเสียหำยที่เกิดขึ นจำกกำรใช้งำนปกติ  ๒  ปี หำก 
เกิดควำมช้ำรุดเสียหำยที่เกิดขึ นในระยะเวลำประกันผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขจนสำมำรถใช้งำนได้  โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั งสิ น 
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๘.๖ ผู้ซื อจะจ่ำยเงินให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื อเรียบร้อยแล้ว 
๘.๗ รำคำกลำงในกำรจัดหำครั งนี   ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บำท 

 


