
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
รถบรรทุกน้้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ 

ที่มีขนาดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส้านักงบประมาณ 
............................................... 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
1.คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ตัวรถชนิด 10 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถัง บรรจุน้้าชนิดหน้าตัดรูป
วงรี ท้าด้วยเหล็กอย่างดี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้านบนของถังติดตั้งแท่นปืนฉีดน้้า 1 ชุด มี
ท่อดูดน้้าและท่อส่งน้้าตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
2.คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์บรรทุก 
 2.1 เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบาย
ความร้อนด้วยน้้า ก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตัวรถและโครงสร้างเหมาะส้าหรับติดตั้งตัวถัง
เป็นรถบรรทุกน้้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  
 2.2 เป็นรถยนต์แบบเก๋งสั้น ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู เปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อครวมกันไม่น้อยกว่า 
2 ประต ูภายในเก๋งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ AM/FM CD Player หรือ USB ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสง
สว่างตามกฎหมายก้าหนด หัวเก๋งสามารถยกข้ึนเพื่อบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ได้สะดวก  
 2.3 ระบบส่งก้าลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 2.4 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยข้างขวามีระบบช่วยผ่อนแรง(Hydraulic P0wer Steering) 
 2.5 ระบบไฟฟูา ใช้ระบบไฟฟูาขนาด 24 โวลต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟฟูาต่างๆ 
ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร 
 2.6 ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
 2.7 มีอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้ 
  2.7.1 มีที่บังแดด 
  2.7.2 มีกระจกตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  2.7.3 มีชุดที่ปัดน้้าฝนตามจ้านวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  2.7.4 มีแตรไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  2.7.5 มีมาตราวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัด ไม่น้อยกว่าดังนี้ 
   (1) มาตรวัดความเร็ว 
   (2) มาตรวัดระยะทางการใช้รถ 
   (3) มาตรวัดระดับน้้ามันเชื้อเพลิง 
   (4) มาตรวัดอุณหภูมิน้้ามันหล่อเย็น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 



   (5) มาตรวัดความดันน้้ามันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 
   (6) มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 
   (7) สัญญาณไฟเตือนห้ามล่อมือ 
   (8) สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่้า ส้าหรับไปเลี้ยวเป็นแบบกระพริบ  
        และสัญญาณไฟกระพริบส้าหรับจอดรถฉุกเฉิน    
   2.7.4 มีเครื่องมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 
3. คุณลักษณะของรถบรรทุกน้้าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
 3.1 ถังบรรจุน้้าดับเพลิงประกอบติดตั้งกับรถยนต์บรรทุก 
  3.1.1 ถังบรรจุน้้าน้้าสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
รูปทรงรีตามาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 
  3.1.2 ด้านบนของถังบรรจุน้้ามีช่องน้้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายในถังบรรจุ
น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อคได้
พร้อมมีราวกั้นกันตก 
  3.1.3 มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ของถังบรรจุน้้า 
  3.1.4 มีที่จ่ายน้้า (สเปรย์บาร์) ส้าหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ 
  3.1.5 มีแทนปืนฉีดน้้าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส้าหรับช่วย
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน  
  3.1.6 ภายในถังบรรจุน้้ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า    
3 ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้้า 
  3.1.7 มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้้าล้น และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  3.1.8 แผงควบคุมการท้างานติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเพ่ือควบคุมการดูด-การจ่ายน้้า 
  3.1.9 ทางสูบน้้าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
2นิ้วครึ่ง และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
  3.1.10 มีท่อทางน้้าลัด (Bypass) เพ่ือปูองกันสูบ – จา่ยช้ารุด เมื่อเครื่องสูบน้้าท้างานแต่ยัง
ไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้้า 
  3.1.11 มีมาตรวัดระดับน้้าหรือหลอดแสดงระดับน้้าในถังบรรจุน้้าติดตั้งในบริเวณท่ีมองเห็น
ได้ชัดเจน 
  3.1.12 ด้ายซ้าย-ขวา ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้้า ข้อต่อ หัวฉีดน้้า และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบาน
ปิด-เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ๓.๑.๑๓ ด้านท้ายรถ ติดตั้งบันได ส้าหรับขึ้นปฏิบัติด้านบนรถดับเพลิงจ้านวนไม่น้อยกว่า     
๒ ชุด  
  ๓.๑.๑๔ ด้านล่างบันไดมีที่เหยียบ เพ่ือความสะดวกในการขึ้นบันไดจากพ้ืน 



  ๓.๑.๑๕ ด้านหน้าฝั่ง ซ้ายหรือขวา ของถังน้้ามีขั้นบันไดแบบฝังตัวพร้อมมีลายกันลื่น เพื่อ
สามารถปีขึ้น-ลง ถังน้้าได้ จ้านวน ๑ ชุด 
 3.2 เครื่องสูบน้้าดับเพลิง 
  3.2.1 ปั๊มน้้าแรงดันสูงสามารถสูบน้้าได้โดยไม่ต้องล่อน้้า 
    3.2.2 มีปั๊มสุญอากาศในตัว 
  3.2.3 ระบบส่งน้้า สามารถสูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที และระบบ จ่ายน้้า
แรงดันสูง 
  3.2.4 สามารถสร้างแรงด้นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  3.3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 3.4 ระบบไฟฟ้าสัญญาณด้านหลังรถยนต์ 
  3.4.1 เป็นชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
120 มิลลิเมตร 
  3.4.2 ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ 360 องศา 
  3.4.3 สามารถใช้งานในช่วงอุปกรณ์ 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
  3.4.4 ตัวเรือนผลิตจากโพลิเมอร์พร้อมติดแถบแม่เหล็กส้าหรับยึดติดผิวโลหะได้ 
 3.5 สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาวบนหลังคารถยนต์ 
  3.5.1 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี มีขนาดกว้าง 30 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร  
  3.5.2 ฐานส้าหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ท้าด้วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นและกัน
สนิมได้ดี 
  3.5.3 ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ LED จ้านวน 4 ชุด (อยู่ทางซ้าย 2 ชุด
และทางขวา 2 ชุด) โดยชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นอิสระต่อกัน ไม่ต้องหล่อลื่นตลอดอายุ
การใช้งาน 
  3.5.4 ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN 
  3.5.5 ระหว่างกลางของสัญญาณไฟทั้ง 2 ข้าง ออกแบบไว้ติดตั้งล้าโพงขนาด 100 วัตต์ ได้ 
ครอบของล้าโพงต้องท้าด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆ เพ่ือให้เสียบแผ่กระจายได้ง่าย  
  3.5.6 ครอบหลอดไฟสัญญาณทั้งซ้ายขวา และครอบของล้าโพงต้องติดยึดแน่นอยู่ระดับ
เดียวกัน 
  3.5.7 ใช้ไฟฟูาจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 24 โวลต์ ขั้วลบลงดิน 
 3.6 เครื่องดับเพลิงเคมีประจ้ารถยนต์ จ้านวน 1 เครื่อง 
  3.6.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 300 ปอนด์ ชนิดมีเกจ์วัด 
  3.6.2 เครื่องดับเพลิงขับดันด้วนไนโตรเจนในตัวเองพร้อมสายฉีด ประสิทธิภาพเครื่อง 
ดับเพลิงเคมีแห้ง จ้านวน 1 ชุด 



 3.7 อุปกรณ์ดับเพลิงประจ้ารถอื่นๆ 
  3.7.1 วิทยุสื่อสารก้าลัง 10 W จ้านวน 1 เครื่อง 
  3.7.2 ตะแกรงโลหะส้าหรับปลายท่อดูด(METAL STRAINER) จ้านวน 2 อัน 
  3.7.3 ตะกร้าหวายส้าหรับสวมปลายท่อดูด จ้านวน 2 อัน 
  3.7.4 สายส่งน้้าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว จ้านวน 2 เส้น 
  3.7.5 สายส่งน้้าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมขัดต่อ
สวมเร็ว จ้านวน 3 เส้น 
  3.7.6 ท่อดูดน้้า (SUCTION HOSE) ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 
เส้น พร้อมข้อต่อ 
  3.7.7 หัวฉีดปรับฝอยขนาด2.5 นิ้ว จ้านวน 1 อัน 
  3.7.8 ปืนฉีดน้้าจ้านวน 1 ชุด  
  3.7.9 หมวกดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4 ใบ 
  3.7.10 เสื้อก๊ักสะท้อนแสง จ้านวน 6 ชุด 
  3.7.11 กระบองไฟกระพริบ จ้านวน 4 ชุด 
  3.7.12 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงลายตัด รอบตัวรถและเน้นในต้าแหน่งที่ต้องใช้งานยื่นจาก
ตัวรถเป็นพิเศษ 
  3.7.14 รองเท้าดับเพลิง 4 คู่  
  ๓๗.๑๕ เสื้อคลุมดับเพลิง ๔ ตัว 
 ๓.๘ การพ่นสีของตัวรถและสัญลักษณ์หน่วยงาน 
  ๓.๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ้น 
  ทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น 
  ๓.๘.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้้าพ่นกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  
  ๒ ชั้น 
  ๓.๘.๒ การพ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงาน  
  ก้าหนด 
 
๔.ข้อก้าหนดอื่นๆ เพิ่มเติม 
  ๔.๑ เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและบริการที่ดีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการรถบรรทุก
น้้าดับเพลิงอเนกประสงค์ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากส้านักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) หรือเทียบเท่า จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ISO และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรอง พร้อมใบแต่งตั้ง
ตัวแทนจ้าน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 



  ๔.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแบบรูปตัวรถแสดงเป็นรูปภาพรูปแบบตัวรถโดยคร่าวๆพอ
สังเขป มาประกอบการพิจารณาจ้านวน ๑ ชุด 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคา จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ฝุายเทคนิคมาให้ค้าแนะน้า และฝึกอบรม
วิธีการใช้ตลอดจน วิธีการบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ดับเพลิงฯ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการ 
  ๔.๓ การรับประกันและการบริการ 
   (๑) ตัวรถยนต์ (Chassis) จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
    ผู้ผลิตรถยนต์ตามรุ่นยี่ห้อ นั้นๆ 
   (๒) ตัวถังรถบรรทุกน้้าและอุปกรณ์ จะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
กรณีท่ีรถยนต์ดับเพลิงเกิดช้ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จะต้องกันการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ 
   (๓) ก้าหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน 
ก้าหนดราคากลาง 
 ก้าหนดราคากลาง ๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 
 

(ลงชื่อ) จ.อ.    ประธานกรรมการ 
( เกษม ชูเมือง) 

หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
( นายนิพนธ์ ปานแย้ม) 

นายช่างโยธาช้านาญงาน 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
( นายพงษ์ศักดิ์ บุญคงมาก) 

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 


