
            

 ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง  

รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  ผก  219   นครราชสีมา  
เลขรหัสพัสดุ 006 47 0001    

        ………………………..………………… 
  ด้วยเทศบาลต าบลเทพาลัย    อ าเภอคง     จังหวัดนครราชสีมา    มีความประสงค์จะ      
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน  ผก  219  นครราชสีมา  เลขรหัสพัสดุ 006 47 0001 จ านวน    1    คัน 
งบประมาณ  550,000 (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  โดยด าเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ า  ขนาด  12,000 ลิตร  
ติดตั้งแท่นปืน  พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ า  ซ่อมเสริมแซซชี  สัญญาไฟ  ท าสีตัวถังบรรจุน้ าดับเพลิงใหม่  
มีรายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  500,000.-  บาท      
(-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
1.  เป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง 

ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ   ในวงเงินไม่น้อยกว่า……....-...........บาท   (.............-..............) 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบลเทพาลัย 

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลเทพาลัย   ณ   วันประกาศสอบราคา    หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาราคาจ้างครั้งนี้ 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง 
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

/ก าหนด.ู.. 
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  8.  ก าหนดดูครุภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่  14  กันยายน  2558   เวลา  09.00 - 10.00  น.  
พร้อมกัน ณ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเทพาลัย  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเทพาลัยจะเป็นผู้น าไป         
ดูสภาพรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก 219 นครราชสีมา   พร้อมรับฟังค าชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวัน   และเวลาเดียวกัน  (ผู้ไม่ไปดูสภาพรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
ผก 219 นครราชสีมา   และเข้ารับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ตามวัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่ายอมรับ
เงื่อนไขที่เทศบาลก าหนดโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ  ทั้งสิ้น) 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้ 
1.  ในวันที ่  7  กันยายน   2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น.  

ณ   ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
2. ในวันที่  8  กันยายน 2558  ถึงวันที่  21  กันยายน  2558 ระหว่างเวลา         

08.30 น. – 16.30  น.   ณ กองคลังเทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
ในวันที่   22  กันยายน   2558    เวลา    10.00   น.  เป็นต้นไป   จนกว่าจะแล้วเสร็จและท าการ          
เปิดซองใบเสนอราคาเป็นล าดับต่อไป   ณ    ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอคง    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ    500.-    บาท  ได้ที่ส านักงาน 
เทศบาลต าบลเทพาลัย   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    7   กันยายน  2558  ถึงวันที่   18    กันยายน   2558           
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์    www.taepalaicity.go.th   หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-4497-8076   ในวันและเวลาราชการ 

                  ประกาศ   ณ   วันที่    7    กันยายน    พ.ศ.   2558 
 
                                   
 
                                  (นายประทีป  ล้ ากลาง) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
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เงื่อนไขของพัสดุที่จะจัดจ้าง 
ตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้าง    เลขที่    12/2558 

ลงวันที่  7   เดือน    กันยายน   พ.ศ.   25582552 
--------------------------------------------- 

ชื่อพัสดุ   “โครงการรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะขนส่งรถบรรทุกน  าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  ผก  219   นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ 
006 47 0001   จ านวน  1  คัน ” 
 

เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ 
1. ลักษณะงานปรับปรุงรักษาครุภัณฑ์ทั่วไป 

การซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  หมายเลข
ทะเบียน  ผก  219  นครราชสีมา  เลขรหัสพัสดุ  006  47  0001  มีการเปลี่ยนถังบรรจุน้ า  ขนาด  
12,000 ลิตร  ติดตั้งแท่นปืน  พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ า  ซ่อมเสริมแซซชี  สัญญาไฟ ท าสีตัวถังบรรจุ
น้ าดับเพลิงใหม่    ซึ่งพัสดุที่จะใช้นี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
 

2.งานถังบรรจุ 
1. ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 4มม. รูปทรงรี  ปริมาตร 

12,000 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  โดยมีหนังสือดังกล่าว มาแสดงในวัน
ยื่นซอง 

2. ด้านบนของถังบรรจุน้ ามีช่องส าหรับให้พนักงานไปท าความสะอาดในถังบรรจุน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิดปิดและล๊อคได้ พร้อมมีราวกั้นกันตก 

3. ภายในถังบรรจุน้ ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า3 ช่องเพ่ือกันการ
กระแทกของน้ า 

4. มีท่อระบายน้ าล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมฝาเปิด – ปิด จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ท่อ 

5. พ้ืนด้านบนของถังน้ าเป็นพื้นเหล็กตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. 
พร้อมมีราวจับท าด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. โดยรอบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

6. บริเวณใต้ท้องรถละโครงรถพ่นด้วยบอดี้ชูท หรือเท็คโคตร หรือเทียบเท่า 
 

3.งานซ่อม 
1. ประผุแชชชี 
2. ซ่อมถังลมระบบเบรก 
3. ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
4. ระบบเสียงสัญญาณไซเรนและไมค์ประกาศ 
5. ปะผุบังโคลนซ้าย/ขวา  
6. ซ่อมชุดปัดน้ าฝน 
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4.งานระบบสัญญาณไฟ 
1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลเมตร 
2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานของไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 
3. ให้แสงวับวาว 160 ครั้ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง 
4. ภายในชุดไฟฉุกเฉินใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 12 โวลท์ 55 วัตต์ /24 โวลท์ 70 วัตต์ มาตรฐาน 

มอก. 
5. ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN 
6. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12-24 โวลท์ 

5.งานสี 
1.ภายในถังน้ าพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น หรือเทียบเท่า 
2. ภายนอกพ่นสีกันสนิมหรือสีรองพ้ืนอย่างน้อย 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง                          

ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
3. สีตัวถังรถพ่นด้วยสีแดง 
4. พ่นตัวอักษรข้อความสีขาว “เทศบาลต าบลเทพาลัย” ข้างๆถังทั้ง 2 ข้าง 

6.งานอ่ืนๆ 
1. มีที่จ่ายน้ า (สเปย์บาร์) ส าหรับรดน้ าต้นไม้ ติดตั้งตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถัง

บรรจุน้ า 
2. ที่จ่ายน้ า (สเปย์บาร์) ส าหรับรดติดตั้งด้านท้ายตัวรถ 
3. มีแท่นปืนฉีดน้ าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส าหรับช่วยบรรเทา

สาธารณประโยชน์ 
4. มีทางสูบน้ าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
5. มีทางส่งน้ าออก พร้อมวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
6. มีท่อต่อน้ าลัด (Bypass) เพ่ือป้องกันสูบ – จ่ายช ารุด เมื่อเครื่องสูบน้ าท างานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่าย

น้ า 
7. มีบันไดส าหรับขึ้น –ลง บริเวณด้านข้างตอนหน้า และหน้าหลังถังบรรจุน้ า 
8. ด้านซ้าย – ขวาตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ า ข้อต่อ หัวฉีดน้ า และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบานปิด –เปิด และ

มีชิ้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
9. ด้านท้ายรถมีท่ีส าหรับให้คนยืนได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับท าด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. หรือติดตามความเหมาะสม 
10. มีมาตรวัดแรงดันน้ าติดตั้งในที่สะดวก ง่ายต่อการมองเห็น 

 
*********************** 

 

 



 

 

 

 

           

ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง 

………………………………………… 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลเทพาลัย  จะด าเนินการสอบราคาในการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน ผก 219  นครราชสีมา  เลขรหัสพัสดุ  006 
47 0001   จ านวน 1  คัน   งบประมาณ  550,000  บาท  เพื่อให้เป็นไปตามแนบทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังรายการต่อไปนี้    

          

                              ป.ป.ช.07 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 ชื่อโครงการ   การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน ผก 219  นครราชสีมา  เลขรหัสพัสดุ  006 47 0001    
  จ านวน 1  คัน    
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเทพาลัย 

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    550,000.-  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
2. วันท่ีก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   3  กันยายน   2558  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเทพาลัยที่ 308/2558   

ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  2558 เป็นเงิน   500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
3. แหล่งที่มาของราคากลาง   

1. หนังสือเสนอราคา บริษัท เรืองสมุทร์ บอดี้บัส แอนด์ ทรัค จ ากัด           จ านวน 620,000 บาท 
2. ใบเสนอราคาซ่อม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่แคว อิคลิปเมนท์                      จ านวน 500,000 บาท 
3. ใบเสนอราคา  บริษัท อัครวัฒน์ธนภพ  จ ากัด                                  จ านวน  650,000 บาท 

4. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
1. นายมงคล  จันทร์สุขศรี         ต าแหน่ง  นักบริหารงานเทศบาล 
2. นายประสิทธ์ิ  หลอมประโคน  ต าแหน่ง  นักบริหารงานท่ัวไป 
3. นายไพศาล  หัตถากรณ ์        ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง 
4. นางกมลทิพย์  ช่ืนหมื่นไวย     ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข 
5. จ่าเอกบัญชา  โมรานอก         ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี     3   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 

                               (นายประทีป  ล้ ากลาง) 
                           นายกเทศมนตรตี าบลเทพาลยั 



 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  ผก  219   นครราชสีมา  
เลขรหัสพัสดุ 006 47 0001   จ านวน  1  คัน 

………………………………. 
1. ลักษณะงานปรับปรุงรักษาครุภัณฑ์ทั่วไป 
การซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์   

หมายเลขทะเบียน  ผก  216  นครราชสีมา  เลขรหัสพัสดุ  006  47  0001  มีการเปลี่ยนถังบรรจุน้ า  
ขนาด  12,000 ลิตร  ติดตั้งแท่นปืน  พร้อมเดินระบบทางดูดทางส่งน้ า  ซ่อมเสริมแซซชี  สัญญาไฟ ท าสี
ตัวถังบรรจุน้ าดับเพลิงใหม่    ซึ่งพัสดุที่จะใช้นี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่า
เก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 

2. งานถังบรรจุ 
1. ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 4มม. รูปทรงรี  ปริมาตร 

12,000 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  โดยมีหนังสือดังกล่าว มาแสดงในวัน
ยื่นซอง 

2. ด้านบนของถังบรรจุน้ ามีช่องส าหรับให้พนักงานไปท าความสะอาดในถังบรรจุน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิดปิดและล๊อคได้ พร้อมมีราวกั้นกันตก 

3. ภายในถังบรรจุน้ ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า3 ช่องเพ่ือกันการ
กระแทกของน้ า 

4.มีท่อระบายน้ าล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมฝาเปิด – ปิด จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ท่อ 

5. พ้ืนด้านบนของถังน้ าเป็นพื้นเหล็กตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. 
พร้อมมีราวจับท าด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. โดยรอบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

6. บริเวณใต้ท้องรถละโครงรถพ่นด้วยบอดี้ชูท หรือเท็คโคตร หรือเทียบเท่า 
3.งานซ่อม 
1. ประผุแชชชี 
2. ซ่อมถังลมระบบเบรก 
3. ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
4. ระบบเสียงสัญญาณไซเรนและไมค์ประกาศ 
5. ปะผุบังโคลนซ้าย/ขวา  
6. ซ่อมชุดปัดน้ าฝน 
4.งานระบบสัณญาณไฟ 
1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลเมตร 
2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานของไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 
3. ให้แสงวับวาว 160 ครั้ง/นาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง 
4.ภายในชุดไฟฉุกเฉินใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 12 โวลท์ 55 วัตต์ /24 โวลท์ 70 วัตต์ มาตรฐาน 

มอก. 
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5. ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN 
6. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12-24 โวลท์ 
5.งานสี 
1. ภายในถังน้ าพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น หรือเทียบเท่า 
2. ภายนอกพ่นสีกันสนิมหรือสีรองพ้ืนอย่างน้อย 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง                          

ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
3. สีตัวถังรถพ่นด้วยสีแดง 
4. พ่นตัวอักษรข้อความสีขาว “เทศบาลต าบลเทพาลัย” ข้างๆถังทั้ง 2 ข้าง 
6.งานอ่ืนๆ 
1. มีที่จ่ายน้ า (สเปย์บาร์) ส าหรับรดน้ าต้นไม้ ติดตั้งตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถัง

บรรจุน้ า 
2. ที่จ่ายน้ า (สเปย์บาร์) ส าหรับรดติดตั้งด้านท้ายตัวรถ 
3. มีแท่นปืนฉีดน้ าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส าหรับช่วยบรรเทา

สาธารณประโยชน์ 
4. มีทางสูบน้ าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
5. มีทางส่งน้ าออก พร้อมวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
6. มีท่อต่อน้ าลัด (Bypass) เพ่ือป้องกันสูบ – จ่ายช ารุด เมื่อเครื่องสูบน้ าท างานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่าย

น้ า 
7. มีบันไดส าหรับขึ้น –ลง บริเวณด้านข้างตอนหน้า และหน้าหลังถังบรรจุน้ า 
8. ด้านซ้าย – ขวาตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ า ข้อต่อ หัวฉีดน้ า และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบานปิด –เปิด และ

มีชิ้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
9. ด้านท้ายรถมีท่ีส าหรับให้คนยืนได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับท าด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. หรือติดตามความเหมาะสม 
10. มีมาตรวัดแรงดันน้ าติดตั้งในที่สะดวก ง่ายต่อการมองเห็น 

 
*********************** 

 


