
  

-ราง- 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การประกวดราคาจัดซ้ือดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 

  1.   ความเปนมา  
จังหวัดพิจิตรไดรับการจัดสรรงบประมาณบริหารงานผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552  เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด  และไดใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตรดําเนินงานตามโครงการ            
เพิ่มศักยภาพการใหบริการชุมชน โดยจัดซื้อรถยนตจัดเก็บฝุนละอองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดพิจิตร  เพื่อปองกันประชาชนจากโรคระบบทางเดินหายใจ วงเงินงบประมาณ 79,000,000 บาท  
เบิกจายจากประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552 แผนงานบริหารจังหวัด  โดยจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุน
ละอองขนาดความจุไมนอยกวา 3.5 ลบ.ม.  จํานวน 9 คัน  

 

 2.   วัตถุประสงค  
2.1  เพื่อจัดหารถทําความสะอาดและจัดเก็บฝุนละอองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.2  เพื่อปองกันประชาชนจากโรคระบบทางเดินหายใจ 

2.3  เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ

แกประชาชน 
 

 3.   คุณสมบัติผูเสนอราคา  
3.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

3.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ  

3.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ              

วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวาง          

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล

ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 

 4.   คุณสมบัติผูเสนอราคา  
4.1  เปนผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน วาไมเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกสจากคณะกรรมการประกวดราคา 

4.2  เปนผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติทางดานเทคนิค (คุณลักษณะเฉพาะ

และเงื่อนไข) 



- 2 - 
 
5.   ระยะเวลาดําเนินการ และสงมอบงาน 

   กําหนดสงมอบพัสดุ  ภายใน  180 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ณ สถานที่ที่ผูซื้อกําหนด 
 

6.  วงเงินในการจัดหา  
วงเงินงบประมาณ 78,993,000 บาท   โดยเบิกจายจากประมาณรายจายประจําป      

พ.ศ.2552 แผนงานบริหารจังหวัด  ทั้งนี้ ใชราคากลางเปนราคาเริ่มตนในการประมูล 
 

7.   แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
 คุณลักษณะเฉพาะของรถกวาดและดูดฝุนละออง ขนาด 6 ลอ ปริมาตรความจุ

ไมนอยกวา 3.5 ลบ.ม.  จํานวน 9 คัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
คุณลักษณะทั่วไป 
เปนรถกวาดและดูดฝุนถนน ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 

150 แรงมา สามารถกวาดและดูดฝุน ผง มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย และน้ํา เพื่อทําความสะอาดพื้นผวิ

ถนน ไหลทาง สะพานลอยรถขาม    ไดทั้งสภาพที่เปยกและแหง ทั้งพื้นผิวที่สรางดวยคอนกรีต หรือ

ถนนแอสฟลทติก และมีระบบฉีดพรมน้ําเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนผงขณะปฏิบัติงาน การทิ้ง

ฝุนผง มูลฝอย ทําไดโดยการยกเทดวยระบบไฮดรอลิค ซึ่งกระบอก ไฮดรอลิกจะตองมีคุณภาพสูงโดย

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 มีระบบโคมไฟครบถวนตามกรมการขนสงทางบก

กําหนดและตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน ชุดถังและระบบกวาดดูดฝุนถนน เปนผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 

จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต        

การบํารุงรักษาและซอมแซม โดยมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายพรอมนําเอกสารรับรองมาแสดง   

ในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานตางๆ เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใช

งานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต 

1.1 ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 

1.2 ความยาวชวงลอไมนอยกวา 3,300 มิลลิเมตร 

1.3 เปนรถชนิดไมนอยกวา 6 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 1 เพลา และมีลอ

อะไหลพรอมกะทะลอ 1 ชุด  โดยมีอุปกรณที่สําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน 

1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด 134 A 

1.5 ติดตั้งวิทยุเทป และ CD , ฟลมกรองแสง 

1.6 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิด 3 จุด  จํานวน 2 เสน 
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2. เครื่องยนต 

2.1 เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอน          

ดวยนํ้าเปนเครื่องยนตดีเซลที่ไดมาตรฐานไมตํ่ากวา มอก.1295-2541  

2.2 มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา ที่รอบไมเกิน 3,200 รอบ/นาที 

2.3 มีระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจคชั่น 
3. ระบบสงกําลัง 

3.1 คลัทชเปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต 

3.2 เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร 

4. ระบบบังคับเลี้ยว  พวงมาลัยขับดานขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC 

POWER STEERING) 

5. ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง  ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 100 ลิตร ฝาปด

มีกุญแจล็อค 

6. ระบบกันสะเทือน   ตามมาตรฐานผูผลิต 

7. ระบบหามลอ  ตามมาตรฐานผูผลิต 
8. สมรรถนะรถ 

8.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไมนอยกวา 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

8.2 สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณประจํา 

รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 8,400 กิโลกรัม 
9. ระบบไฟฟา 

9.1 ใชระบบไฟฟา 12/24 โวลท 

9.2 มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 12/24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร 

9.3 มีมอเตอรสตารทชนิด 12/24 โวลท 

9.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลทขนาดความจุไมตํ่ากวา 65 แอมแปร/ชั่วโมง 

จํานวน 2 ลูก 

9.5 มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร 
10. ระบบเครื่องยนตชวย 

10.1 ชุดอุปกรณกวาดและดูดฝุน  มี เครื่องยนตชวยแยกตางหากจาก

เครื่องยนตของตัวรถยนตบรรทุก 

10.2 เปนเครื่องยนตชวย (Auxiliary Engine) ชนิดดีเซล ขนาดไมนอยกวา 

100 แรงมา ตามมาตรฐาน SAE ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต 

10.3 เครื่องยนตใชถังน้ํามันแยกตางหากจากตัวรถ ความจุไมนอยกวา 60 ลิตร 
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11. ชุดถังบรรจุฝุนผง 

11.1 ถังบรรจุ ฝุนผงรูปทรงตามมาตรฐานผูผลิต  สรางดวยแสตนเลส 

(STAINLESS STEEL) มีความหนาไมนอยกวา 3 มม. มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 3.5 ลบ.เมตร  

11.2 มีทอดูดพิเศษทําดวยยางหรือพลาสติกที่มีวัสดุเสริมความแข็งแรงมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มม. มีมือจับเพื่อทําการดูดฝุนผง เศษหญา กองใบไม น้ํา   

โดยทอดูดพิเศษติดตั้งอยูดานทายของตัวรถ 

11.3 ที่ดานทายของตัวถัง มีประตูเปด-ปดดวยระบบไฮดรอลิก เพื่อปลอยทิ้ง

ฝุนผงมูลฝอยและมีชองเปด-ปดเพื่อตรวจสอบภายใน 

11.4 การทิ้งฝุนผง มูลฝอย ทําไดโดยการยกเทดวยระบบไฮดรอลิกชนิด

กระบอกไฮดรอลิกน้ํามันกระทําสองทาง (Double Action)  

11.5 กระบอกไฮดรอลิกยกเท  ตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงได รับ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.

975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใชงานของพนักงานผูปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.6 ถังบรรจุฝุนผง และกระบอกไฮดรอลิก เปนผลิตภัณฑภายในประเทศ 

ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001  จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
12. ชุดถังบรรจุน้ําและระบบกันฝุนฟุงกระจาย 

12.1 ถั งบรรจุน้ํ า รูปทรงตามมาตรฐานผู ผ ลิต  สร า งด วยแสตนเลส 

(STAINLESS STEEL) มีความหนาไมนอยกวา 3 มม. มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 500 ลิตร พรอมที่

เติมน้ําเขาถังและที่ดูระดับน้ํา  

12.2 มีหัวฉีดแบบพนฝอยติดตั้งเพื่อพนน้ํากันไมใหฝุนฟุงกระจาย อยูบริเวณ

แปรงกวาดและปากทอดูด  

12.3 มีทอสายออนยาวไมนอยกวา 10 เมตร พรอมหัวฉีด เพื่อทําการฉีดลาง

ทําความสะอาดถังบรรจุและอุปกรณตางๆ หลังนํามูลฝอยเทออกไปแลว 

12.4 ชุดถังบรรจุน้ํา เปนผลิตภัณฑภายในประเทศ ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
13. ชุดอุปกรณกวาดและดูดฝุนผง 

13.1 พัดลมดูดอากาศ (Blower) มีคุณสมบัติตางๆดังตอไปนี้ 

12.1.1 มีความสามารถในการดูดลมไดไมนอยกวา 350 ลบ.เมตรตอ

นาที และมีแรงดูดสูงสุดไมนอยกวา 100 มม.ปรอท  
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12.1.2 ระบบขับเคลื่อนพัดลมดูดอากาศเปนแบบ HYDROSTATIC 

หรือ HYDRAULIC  

12.1.3 ระบบการดูดและระบายอากาศขณะทํางานเปนแบบอากาศ
ไหลวนกลับ 

12.1.4 พัดลมดูดอากาศผานการทดสอบและรับรองจากสถาบันหรือ
หนวยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรองพัดลมดูดอากาศ โดยแนบเอกสารรับรองและ

หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

13.2 มีแปรงกวาดจํานวนไมนอยกวา 3 อัน ติดตั้งอยูระหวางลอหนาและ    

ลอหลัง แปรงกวาดขางติดตั้งอยูดานขาง ซาย-ขวา และแปรงกวาดกลางติดตั้งขางใตตัวถังรถ สามารถ

เลือกกวาดแปรงกวาดขางซายและขวาไดทีละขาง  โดยสามารถปรับความเร็วไดโดยอิสระ ไมข้ึนกับ

ความเร็วของเครื่องยนต 

13.3 แปรงกวาดดานซาย-ขวามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 500 มม. 

ขนแปรงทําดวยเหล็กหรือเหล็กผสม พรอมมีระบบยกแปรงขึ้น - ลง แปรงกวาดซาย-ขวา มีระบบ

ปองกันการเสียหายเมื่อมีส่ิงกีดขวาง สามารถปรับแรงกดในการกวาดได ชุดแปรงกวาดสามารถ

ควบคุมการทํางานไดจากภายในหัวเกง แปรงกวาดดานซาย-ขวา สามารถปรับความเร็วในการหมุนได

ตั้งแต 0-150 รอบตอนาที  

13.4 แปรงกวาดกลางมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 200 ม.ม. มีความ

ยาวไมนอยกวา 1,200 ม.ม. ขนแปรงทําดวยวัสดุสังเคราะหที่ทนตอการสึกหรอ พรอมมีระบบยกแปรง

ข้ึน-ลง สามารถปรับแรงกดในการกวาด สามารถปรับรอบหมุนในการกวาดทางดานซายและดานขวา 

13.5 แปรงกวาดกลางสามารถปรับโดยอัตโนมัติเพื่อใหสัมพันธกับแปรงกวาด
ขางซาย-ขวา 

13.6 ความกวางของการกวาดและดูดฝุน ตอ 1 เที่ยว ตองไมนอยกวา 1,800 มม. 

13.7 กระพรอสําหรับดูดฝุนทําดวยแสตนเลส ติดตั้งดานขางรถทั้งสองขาง 

(ซาย-ขวา) ประกอบกับทอดูดมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 150 มม. 

13.8 กระพรอดูดฝุนแตละขาง ประกอบดวยทอขางละ 2 ทอ ทออันแรกใช   

ในการดูดฝุนผงเขาเก็บในถังบรรจุฝุนผง ทออันที่สองใชในการใหลเวียนลมจากภายในถังบรรจุฝุนผง

ใหกลับยอนลงมาขับเศษฝุนที่หลงเหลือไปยังปากกระพรอสําหรับดูดฝุนทําใหสามารถกําจัดฝุนผงได

อยางสมบูรณ 
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13.9 กระพรอดูดฝุนมีระบบปองกันเสียหาย เมื่อเขาเกียรถอยหลังชุดกระพรอ

ดูดฝุนจะยกขึ้นเก็บที่เดิมอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการเสียหาย 

13.10 ติดตั้งจอภาพมอนิเตอรภายในหัวเกง เพื่อใหสามารถมองการทํางานของ
ชุดกวาดไดตลอดเวลา 

14. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟสองสวาง 
14.1 ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแผงสั้น 

จํานวน 1 ดวง มีความกวางไมนอยกวา 8 นิ้ว ความสูงไมนอยกวา 5 นิ้ว (ไมรวมขาติดตั้ง) และมีความ

ยาวไมนอยกวา 16 นิ้ว เล็นซครอบดานบนเปนลายฝาเพื่อลดการสะทอนจากดวงอาทิตย มีโคมไฟ

กระพริบใชหลอดแบบ XENON ติดตั้งอยูภายใน จํานวน 2 โคม พรอมแผนสะทอนแสงไดส่ีดานอยูตรง

กลางระหวางโคมทั้งสอง โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่น

ซองเสนอราคา 

14.2 ดานบนตอนทาย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพื่อให

สัญญาณเตือนเมื่อมองจากดานทาย มีขนาดเสนผาศูนยกลางฐานไมนอยกวา 180 มม. และมีขนาด

ความสูงไมนอยกวา 190 มม. ใหแสงวับวาบไมนอยกวา 160 ครั้ง/นาที ใชหลอดฮาโลเจน 24 โวลท 

ขนาดไมนอยกวา 70 วัตต  โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่น

ซองเสนอราคา 

14.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนยายได มีหลอดไฟ
แสดงผลเปนแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจํานวนไมนอยกวา 1,000 ดวง ติดตั้งอยูบน

แผงวงจรเดียวกันมีลักษณะเปนลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยูภายในกรอบหรือกลองมีขนาดความกวาง

ไมนอยกวา 24 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท สามารถ

เลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟไดไมนอยกวา 10 แบบ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ

การรับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

14.4 มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลือง ชนิดกระพริบ DOUBLE FLASH 

ติดตั้งบนโครงโลหะซึ่งยึดติดกับหลังคารถแบบถอดได ใชหลอดไฟ XENON และมีอุปกรณปองกันการ

สลับข้ัว, อุปกรณปองกันการรบกวนคลื่นวิทยุ, ใชกับไฟ 12/24 โวลท  VDC  อัตโนมัติและสามารถปรับ

แสงในเวลากลางคืนเองโดยอัตโนมัติ  ตัวเลนสทรงกระบอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว 

และสูงไมนอยกวา 6 นิ้ว เมื่อทดลองใหตกลงบนพื้นถนนคอนกรีตที่มีความสูง 2.50 เมตร ตองไมแตก 

14.5 เครื่องขยายเสียงแบบอีเลคโทรนิคไซเรนมีกําลังขยายไมนอยกวา 150 

วัตต มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD พรอมไมคพูด ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกินกวา 2 กิโลกรัม พรอมลําโพง

ขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 150 วัตต โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมา

แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

 



- 7 - 
 

15. เครื่องยิงประแจบล็อกไรสาย 
เครื่องยิงประแจบล็อกไรสาย สําหรับใชถอดประกอบชิ้นสวน  ขนาดไมนอยกวา 

10/18 โวลท เปนผลิตภัณฑภายในประเทศที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) หรือผลิตจากตางประเทศ ใชกับประแจบล็อกขนาด ½ นิ้ว ใหความเร็ว 0-2,000 รอบ/นาที ปรับ

ความเร็วตามแรงกดที่สวิทชปรับการหมุนขันเขาและถอดออกได เปนเครื่องยิงแบบกระแทก 1-2,900 

คร้ัง/นาที แบตเตอรี่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนได แบตเตอรี่ขนาดไมนอยกวา 2.6 แอมป/ชั่วโมง มหีลอดไฟ

สองสวางขณะปฏิบัติงานในที่มืด พรอมกลองบรรจุ  อุปกรณประกอบดวย ประแจบล็อก ขนาด 

17,19,21,22 มม. ขอตอขนาด ½ นิ้ว  ยาว 4 นิ้ว แบตเตอรี่สํารองพรอมแทนชารจ  ไดรับการรับรอง

ผลิตภัณฑมาตรฐาน TUV ISO,EN,JIS,ANSI,ASQC,9001:2000 
16. เครื่องรับ-สงวิทย ุ

16.1 เปนเครื่องวิทยุส่ือสารแบบสังเคราะหความถี่ ใชโปรแกรมควบคุมความถี่ 
และทํางานที่ความถี่ 146-174 MHZ 

16.2 ตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมอัลลอย ระบายความรอนไดดี แข็งแรงทนทาน 

มีขนาดพอเหมาะกับชองติดตั้งในรถยนต 

16.3 ใชไฟ DC จากแบตเตอรี่รถยนตขนาด 12 V  ขณะสงกินไฟเพียง 3 A  

กําลังสง 10 วัตต 

16.4 มีจํานวนชองใชงานไมนอยกวา 32 ชอง สามารถรับ-สงแบบ SIMPLEX  

และ  SEMI  DUPLEX 

16.5 มี ค ว าม เที่ ย งต ร งของ เสถี ย รภาพทางความถี่  ( FREQUENCY  

STABILITY) ต่ํากวา +/-0.0005%  

16.6 สามารถทํางานไดดีที่อุณหภูมิ –30 C ถึง + 60C หรือดีกวา 

16.7 มีความตานทานจําเพาะของสายอากาศ  (RE  IMPEDANCE) 50 OHM 

16.8 จอแสดงผลเปน LCD สามารถแสดงผลเปนตัวเลข ตัวอักษร และความถี่ใชงาน 

16.9 เปนเครื่องที่ผานมาตรฐาน  MIL – STD - 810 E 

16.10 แนบหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายเครื่องรับ-สงวิทยุในวันยื่นซองเสนอราคา 
คุณลักษณะภาคสง 
16.11 มีกําลังสง 10 วัตต  

16.12 มีความสามารถขจัดคลื่นรบกวนขณะสง (SPURIUSO AND HARMONICS) 

ที่ –80 DB. หรือดีกวาเมื่อเทียบกับ  CARRIER  

16.13 มีคาความเบี่ยงเบน (MAX.FREQ.DEVIATION) +/- 5 KHZ 

16.14 มีความสามารถขจัดคลื่นแปลกปลอมขณะสง (FM  NOISB) –55 DB. 

16.15 มีคาความสูญเสียขณะผสมคลื่น (AUDIO HARMONIC DISTORTION) 

ไมเกิน 5% 
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คุณลักษณะภาครับ 
16.16 มีความไวในการรับสัญญาณ (SENSITIVITY) 0.22 Uv  ที่ 12 DB. 

SINAD หรือดีกวา 

16.17 กําลังของเสียงลําโพง 3 วัตต ที่ 4 OHM มีความเพี้ยนไมเกิน 5% 

16.18 สามารถขจัดเสียงแปลกปลอม (HUM  AND  NOISE) –55 DB. 

16.19 มีคาความสามารถขจัดคลื่นรบกวนขณะรับ (SPURIOUS AND IMAGE  

REIAECTION) ไมนอยกวา –75 D 

16.20 มีคาความสามารถในการเลือกรับสัญญาณ (SELECITVITY) ไมนอยกวา 

–75 DB. 

16.21 มีคาความสามารถในการขจัดคลื่นแปลกปลอมที่รับเขามา 

(INTERMODULATION)  ไมนอยกวา –70 D 
อุปกรณประกอบชุดติดต้ังรถยนต 
16.22 เครื่องวิทยุส่ือสาร    จํานวน  1  เครื่อง 

16.23 ไมโครโฟนพูด   จํานวน  1  ชุด 

16.24 ชุดติดตั้งในรถยนต   จํานวน  1  ชุด 
17. การพนสีและตราหนวยงาน 

17.1 การพนสีภายนอก พนดวยสี ชนิดโพลียูรีเทนไมนอยกวา 2 ชั้น 

17.2 ตัวอักษรตางๆ ตามแบบที่จังหวัดพิจิตรกําหนด 
18. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ   

18.1 ประแจปากตาย จํานวนไมนอยกวา 24 ตัว  จํานวน 1 ชุด 

18.2 ประแจปากหาง  จํานวนไมนอยกวา 24 ตัว  จํานวน 1 ชุด 

18.3 ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด 

18.4 กระบอกอัดจาระบี  จํานวน 1 ตัว 

18.5 แมแรงไฮดรอลิคพรอมดาม  จํานวน 1 ชุด 

18.6 ยางอะไหลพรอมกงลอ  จํานวน 1 ชุด 

18.7 ถังเคมีดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 15 ปอนด  จํานวน 2 ชุด 

18.8 หนังสือคูมือประจํารถ  จํานวน 1 ชุด 

18.9 กลองโลหะสําหรับใสเครื่องมือ  จํานวน 1 ชุด 

18.10 เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ  จํานวน  1  ชุด 

18.11 มีหนังสือคูมือประจําผลิตภัณฑ  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

1) หนงัสือคูมือแนะนําการใช (OPERATING MANUAL) เปน

ภาษาไทย  2  เลม/คัน 
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2) หนังสือคูมือการซอมบํารุง (WORKSHOP MANUAL) เปนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ อยางละ 2 เลม/คัน 

3) หนังสือคูมืออะไหล (PARTS BOOK) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อยางละ 2 เลม/คัน 

4) หนังสือคูมือจะตองมีเนื้อหาครอบคลุม ทุกสวน ทุกระบบ 
19. ขอกําหนดอื่น ๆ 

ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบผลิตโครงสรางชุดถัง ที่ไดรับรองระบบ

คุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน  มอก. 9001 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม         

ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต  การบํารุงรักษาและซอมแซม ตัวถังสําหรับยานพาหนะ

กวาดดูดฝุนถนน และกระบอกไฮดรอลิก โดยตองแสดงเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานมาในวัน

เสนอราคา หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูประกอบ/ผลิตขางตน 

20. จังหวัดจะจายเงินใหผูขาย  เมื่อผูขายไดจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

เครื่องจักร/ยานพาหนะที่ขายตามแบบฟอรมของจังหวัด (ขอแบบฟอรมไดที่สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตร) และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหกับจังหวัด โดยถูกตองตามกฎหมายแลว   

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูขายเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น  (การจายเงิน

นอกเหนือจากขอกําหนดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดเพิ่มเติมของทางราชการ) 

21. หลังจากการตรวจรับส่ิงของแลวเสร็จ จังหวัดจะออกหนังสือใหกับผูขาย           

เพื่อนําไปยกเวนภาษีประจําปและจัดทําทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหกับจังหวัด ผูขายจะตองดําเนินการ

โอนกรรมสิทธิ์ใหจังหวัดภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายรับหนังสือรับรองที่จังหวัดจัดทําให มิฉะนั้น

ผูขายจะตองเสียคาปรับเปนรายวัน ตามอัตราคาเชาผลิตภัณฑชนิดนั้น  ตามบัญชีคาเชาเครื่องจักร/

ยานพาหนะของงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลจังหวัด 
22. การรับประกันและการบริการหลังการขาย 

22.1 ผูขายจะตองประกันในการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑที่สงมอบ           

ในระยะเวลา 2 ป หรือ 1,000 ชม.อยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ใหจังหวัดเรียบรอยแลว โดยทําเปนสัญญาไวแกจังหวัด 

21.1.1 ผูขายจะตองประกันในการชํารุดเสียหายทุกกรณี  เวนแตกรณี
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใชงานปกติหรือเกิดจากการใชผิดวิธี  การแกไขความชํารุดเสียหายที่

รับประกันนี้  ผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นเอง และตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ผูขายไดทราบการแจงถึงความชํารุดเสียหาย  มิฉะนั้น  ผูขายจะตองเสียคาปรับเปนรายวนั

ตามอัตราคาเชาผลิตภัณฑชนิดนั้น  จนกวาการแกไขจะแลวเสร็จ  หรือผูขายจัดสงผลิตภัณฑชนิดนั้น  

จนกวาการแกไขจะแลวเสร็จ  หรือผูขายจัดสงผลิตภัณฑประเภทและชนิดเดียวกันไปใหใชงานแทน  

จนกวาจะซอมผลิตภัณฑที่ชํารุดเสียหายแลวเสร็จและถูกนําไปใชงานตามปกติ  
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21.1.2 การชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑในระยะเวลาประกันนี้ ผูขาย
ตองดําเนินการแกไข ณ ที่ผลิตภัณฑถูกใชงานอยู หรือหากตองมีการโยกยายเพื่อทําการแกไข  ผูขาย

จะตองเสียคาใชจายเพื่อการนั้นดวยทั้งสิ้น 

21.1.3 ผูขายจะตองเตรียมอะไหลของผลิตภัณฑที่สงมอบไวบริการ
ในระยะเวลา 5 ป  พรอมทําหนังสือรับรองการสั่งอะไหล   

22.2 เพื่อใหการใชงานและซอมบํารุงเปนไปโดยถูกตอง ผูขายจะตอง

ดําเนินการใหมีการฝกอบรมการใชงานการบํารุงรักษา และการซอมแกเจาหนาที่ของจังหวัด 2 

หลักสูตร ตามที่จังหวัดกําหนด 

22.3 ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ  ผูขายจะตองทําการบริการหลอล่ืน
ตามกําหนดระยะเวลา  ตามมาตรฐานผูผลิต และหรือใหบริการอาน ๆ ที่จําเปน เพื่อใหผลิตภัณฑนั้น

ทั้งหมดอยูในสภาพดี ตลอดระยะเวลาประกันพรอมเสนอรายานผลใหผูซื้อทราบทุกครั้ง โดยผูขาย          

ไมคิดคาไสกรอง, คาน้ํามันหลอล่ืน, คาแรง และคาบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

22.4 ผูขายจะตองสงรายละเอียดหลักสูตรของการฝกอบรมใหผูซื้อภายใน 

15 วัน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบผลิตภัณฑเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแลว เพื่อใหผูซื้อใหความ

เห็นชอบและนัดหมายเตรียมการ  ทั้งนี้ผูขายจะตองพรอมที่จะดําเนินการฝกอบรมในวันใดก็ไดที่ผูซื้อ

กําหนด 

22.5 ในการฝกอบรมผูขายจะตองรับผิดชอบจัดหาวิทยากร เอกสารและ
รับผิดชอบคาใชจายที่อาจมีทั้งหมด  

22.6 จังหวัดจะไมคืนเงินค้ําประกันของผูขายใหจนกวาจะหมดระยะเวลา
ประกัน และผูขายไดปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการบริการหลังการขายจนครบถวน 

23. ขอกําหนดสีของสีเขียว (LIGHT GREEN) มาตรฐานของจังหวัด 
23.1 สีของสีเขียวออน  (LIGHT  GREEN) เมื่อดูดวยตาตองเทียบได

กับแถบสีมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

- พนดวยสีโพลียูรีเทน (Polyurethane)  ไมนอยกวา  2 ชั้น 

- ใตทองรถและบังโคลนหนา-หลัง พนวัสดุกันสนิม  

23.2 วิธีทดสอบ 
1) การตรวจสอบสีของสีเขียวออน  ควรทําในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ 

2) สีของวัสดุที่จะตรวจสอบ  ตองเปนสีเดียวกันตลอด 

3) พื้นผิวของฟลมสีที่ตรวจสอบ  ตองเรียบ  แหง  และสะอาด 

4) วางแผนสีมาตรฐาน  ใหแนบพื้นผิวที่ตรวจสอบ 

5) ในระยะหางไมเกิน 1 เมตร  มองเปรียบเทียบดวยตา  สีของแผน

มาตรฐานกับ สีของวัสดุที่ตรวจสอบสีทั้งสองตองเทียบไดเทากัน ผูเสนอราคาตองแนบตัวอยางแถบ

สีมาพรอมใบเสนอราคาดวย 






