รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ลักษณะทั่วไป
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ กระบะเหล็ก
สำมำรถเปิดข้ำงเทท้ำย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ำ สำมำรถยกสูงได้ไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร โดยระบบต่ำง ๆ
เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำน ISO มำตรฐำนอื่นหรือที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคงกำหนด
ตัวรถยนต์
1. ตัวรถยนต์เป็นรถยนต์บรรทุกใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ผลิตจำกโรงงำนภำยในประเทศ
2. รถยนต์บรรทุก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่ำ 1 เพลำ มีล้ออะไหล่ละกระทะเหล็ก 1
ชุด มีอุปกรณ์อื่นที่สำคัญครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต
3. ควำมยำวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่ำ 3,300 มิลลิเมตร
4. ลักษณะและส่วนประกอบของหัวเก๋ง ภำยในและภำยนอก เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต พร้อมติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด
เครื่องยนต์
1. เครื่องยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2,900 ซีซี มีระบบ
ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.2315-2551)หรือยู
โร หรือมำตรฐำนISOหรือมำตรฐำนอื่น หรือที่หน่วยงำนอื่น ๆได้กำหนดไว้หรือสูงกว่ำ
2. กำลังแรงม้ำ ไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ
3. ระบบเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจ็คชั่นหรือสูงกว่ำ
4. คุณสมบัติของระบบเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนดหรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
ระบบส่งกาลัง
1. คลัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียวหรือมำตรฐำนของผู้ผลิต
2. เกียร์ แบบกระปุก เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 1 เกียร์
ระบบบังคับเลี้ยว
1. พวงมำลัยขับทำงขวำ
2. มีระบบพำวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
3. มีระบบอื่นตำมมำตรฐำนผู้ผลิตกำหนดเพื่อช่วยผ่อนแรง
ระบบเบรก
1.เป็นไปตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
2. ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญำกำศ
3. เบรกมือแบบกลไกขยำยตัวด้ำนใน บังคับเพลำกลำง
ระบบกันสะเทือน
1. แหนบแผ่นพร้อมโช้คอัพ
2. หรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
ระบบน้ามันเชื้อเพลิง...
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ระบบน้ามันเชื้อเพลิง
1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 100 ลิตร
2. หรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
ระบบล้อและยาง
1. กระทะล้อและยำง เป็นไปตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิต
2. มีล้ออะไหล่และกระทะเหล็ก 1 ชุด
ระบบไฟฟ้า
1. ระบบไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 24 โวลท์
2. แบตเตอรี่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 โวลท์ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 160 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก
3. อันเตอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 แอมแปร์
อุปกรณ์อื่นประจารถ
1. กระจกมองข้ำงและหลัง ไม่น้อยกว่ำ 3 บำน
2. ฟิลม์กรองแสง หัวเก๋ง
3. วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี สำมำรถเล่นMP3 ได้
4. มำตรวัดและสัญญำณต่ำงๆ แสดงผลที่แผงหน้ำปัดหรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
5. ชุดที่ปัดน้ำฝน ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิต
6. แตรสัญญำณไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด
7. ฝำถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำมำรถปิดใส่กุญแจได้ พร้อมกุญแจปิดล็อค 1 ชุด
8. เครื่องมือประจำรถ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 1 ชุด
9. เครื่องปรับอำกำศในห้องเก๋ง ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิต
10. คู่มือกำรใช้รถ จำนวน 1 ชุด
11. ชุดแม่แรงพร้อมด้ำม พร้อมบล็อกถอดล้อ
12. อุปกรณ์อื่นประจำรถให้มีและเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต
ชุดกระบะเทท้ายและระบบเทท้าย
1. กระบะรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้ำงด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร(ส่วนพื้นกระบะ)และไม่น้อยกว่ำ 3
มิลลิเมตร (ส่วนด้ำนข้ำงกระบะ) มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
2. ฝำกระบะสำมำรถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้ำน
3. ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค เป็นกระบอกไฮดรอลิคดันใต้ท้องตัวกระบะด้วยกำรส่งกำลังจำกเครื่องยนต์ผ่ำน
ระบบถ่ำยทอดกำลังโยมีคันบังคับอยู่ในหัวเก๋งในตำแหน่งที่พนักงำนขับรถสำมำรถใช้งำนได้สะดวกหรือตำม
มำตรฐำนของผู้ผลิต
4. ชุดกระบอกไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูง ที่ใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้ำยโดยเฉพำะหรือตำม
มำตรฐำนของผู้ผลิต
ชุดเครนไฮดรอลิค
1.ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดคอนโทรลระหว่ำงด้ำนหน้ำกระบะกับหลังหัวเก๋ง เป็นเครนชนิดเครนแข็ง
สำมำรถยกวัสดุสิ่งของด้วยลวดสลิง
2.ชุดเครนทำงำน
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2.ชุดเครนทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค สำมำรถยืดออกได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและต่อเนื่อง
เมื่อแต่ละท่อนยืดออกจนสุดต้องทำกำรล๊อคตัวเองโดยอัตโนมัติและยืดออกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3.ชุดคอนโทรลสำมำรถควบคุมกำรทำงำนของอุปกรณ์ได้ทั้ง 2 ด้ำน ของตัวรถ
4.ชุดเครนทำจำกเหล็กอย่ำงดี คุณภำพสูงมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือห้ำเหลีย่ ม
5.ชุดเครนสำมำรถหมุดรอบตัวได้ไม่น้อยกว่ำ 360 องศำ
6. อุปกรณ์ขำหยั่ง ค้ำยันหรือเท้ำช้ำง ติดตั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของตัวรถ ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต สำมำรถ
ยืดออกในแนวนอนด้วยกำรใช้มอื ดึงและยืดลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิค
7.ชุดเครนสำมำรถยกวัสดุสิ่งของได้ไม่น้อยกว่ำ 2,400 กิโลกรัม ที่ระยะยกไม่เกิน 2 เมตร (ระยะปลอดภัย)
8.มีระบบโรยลวดสลิงขึ้น ลง โดยกำรควบคุมของระบบไฮโดรลิคประกอบอยู่ในชุดเครน
9. เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้ำไฟเบอร์กลำสเข้ำที่ปลำยแขนชุดเครน สำมำรถยกขึ้นสูงไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร
โดยวัดจำกปำกกระเช้ำไฟเบอร์กลำสถึงระดับพื้นดิน
10. ชุดเครน เป็นชุดเครนใหญ่ ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือ
มำตรฐำน ISO
ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1.กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำทำด้วยไฟเบอร์กลำส ติดตั้งที่ปลำยแขนชุดเครน
2.กระเช้ำไฟเบอร์กลำสเมื่อติดตั้งที่ปลำยแขนชุดเครน สำมำรถบรรทุกพนักงำนได้ไม่น้อยกว่ำ 2 คน
การพ่นสีและตราสัญลักษณ์
1.กำรพ่นสี ตรำสัญลักษณ์ ข้อควำม ในตัวรถและตัวถังรถเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ โดยตัวอักษรและ
เครื่องหมำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. กำรพ่นสีตวั ถังรถ พ่นด้วยสีรองพื้นอย่ำงดีไม่น้อยกว่ำ 2 ชัน้ และพ่นทับด้วยสีโพลียูเรเทนอย่ำงอื่นหรือที่
ดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้นและสีนนั้ ต้องเป็นสีที่ได้รับมำตรฐำน มอก. มำตรฐำน ISO หรือที่สูงกว่ำ
3. กำรพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถ บังโคลนด้ำนหน้ำและหลังอย่ำงทั่วถึง
อุปกรณ์เสริม (สัญญาณไฟฉุกเฉิน)
1.ชุดสัญญำณไฟฉุกเฉิน เป็นชนิดแผงยำว มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 120
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร
2.ยึดติดตัวเก๋ง โดยมีฐำนยึดที่ทำด้วยโลหะปลอดสนิม ทนควำมชื้นและกันสนิมได้เป็นอย่ำงดี
3.ชุดสัญญำณไฟฉุกเฉิน ประกอบด้วยหลอดไฟแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด มีชดุ ควบคุมกำรกระพริบ
เป็นอิสระต่อกัน ฝำครอบเป็นวัสดุทนควำมร้อน ชนิด Polycarbonate Resin หรือสูงกว่ำ
4.ชุดสัญญำณไฟฉุกเฉิน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรมหรือมำตรฐำน ISO
5.ติดตั้งสัญญำณไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 100 วัตต์ สำมำรถปรับสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 5
แบบ สำมำรถปรับควำมดังได้ สำมำรถใช้ไมโครโฟนพูด ตัดเสียงสัญญำณอื่น ๆ (ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิต)จำนวน 1
ชุด
5. ติดตั้งสัญญำณเสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 100 วัตต์ สำมำรถปรับสัญญำณได้ไม่น้อย
กว่ำ 5 แบบ สำมำรถปรับควำมดังได้ สำมำรถใช้ไมโครโฟนพูด ตัดเสียงสัญญำณอื่น ๆ (ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต)
จำนวน 1 ชุด
อุปกรณ์เสริม…

-4อุปกรณ์เสริม (เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า)
1.เป็นเครื่องมือตรวจสอบกำรรัว่ ไหลของกระแสไฟฟ้ำ ชนิดกระแสสีส้ม (AC) สำมำรถทำงำนโดยไม่ต้องสัมผัส
สำยไฟฟ้ำหรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ำรั่วไหล พร้อมแจ้งเตือนได้ในระยะไกล โดยเป็นกำรตรวจจับคลื่นสัญญำณ
หำกตรวจพบจะส่งสัญญำณเตือนและแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะ
2.สำมำรถเปิดใช้งำนโดยต่อเนือ่ งไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง มีระบบเตือนหำกแบตเตอรี่ใกล้หมดและกันน้ำได้
เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม
1.กระบอกที่อัดจำรบี
จำนวน 1 ชุด
2.กรวยจรำจร
จำนวน 5 กรวย
3.กระบอกไฟกระพริบ
จำนวน 2 กระบอก
4.เลื่อยยนต์ ขนำดใบตัดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
เงื่อนไขอื่นและการรับประกัน
1.ผู้จำหน่ำยต้องรับประกันรถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้ำไฟฟ้ำรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดอันเนื่อง
มำจำกกำรใช้งำนปกติตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตแต่ไม่น้อยกว่ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคง
กำหนด
2.ข้อควำมและสัญลักษณ์ต่ำงๆเป็นไปตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคงกำหนด
3. ผู้จำหน่ำยต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคงก่อนกำรเบิกจ่ำย
4. ผู้จำหน่ำย ผู้เสนอรำคำหรืออื่น ๆ ต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงพร้อมแนบหนังสือกำร ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต
5. คุณลักษณะของตัวรถ เครื่องยนต์ ชุดกระบะเทท้ำย ชุดเครนไฮดรอลิ ค ชุดกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ในรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะรถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำและ อุป กรณ์เสริม
ฉบับนี้ให้เป็นไปตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคงกำหนด
6.รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ จะต้องมีศูนย์บริกำรในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ บริกำรหลังกำรขำย
7. ผู้เสนอรำคำต้องแนบหนังสือ แสดงมำตรฐำนตำมที่กำหนด ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4)
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำน ISO ตำมที่กำหนด รวมทั้งแคตตำล็อคของรถบรรทุก ชุด
เครนไฮดรอลิค อุปกรณ์เสริม เอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกำรพิจำรณำ
8.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน หำกมีกำรติดตั้งเพิ่มเติม ต้องได้กำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต
หรือผู้จำหน่ำย รวมทั้งแสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรประหยัดน้ำมัน จำกหน่วยงำน
ที่
น่ำเชื่อถือมำแสดงในวันเสนอรำคำ
9. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ มำแสดงในวันยื่นซองเสนอรำคำ
10.องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขุนคง ขอสงวนสิทธิ์พิจำรณำเอกสำรของผู้เสนอรำคำที่ปฏิบัติตำม
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะรถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำอย่ำงครบถ้วนก่อน
11. กำหนดส่งมอบรถภำยใน 60 วันหลังจำกวันทำสัญญำซื้อขำย

