รายละเอียดคุณลักษณะของรถ 6 ลาก พรอมไฮโดรลิก
...................................................
1. ลักษณะทั่วไป
เปน รถที่ใชใ นการยก ลาก จูง รถโดยสารที่ชํารุด กีด ขวางการจราจร หรือจอดในที่หามจอด ตัวรถเปน
รถบรรทุก 6 ลอ มีหองโดยสารสําเร็จรูป ชุดยกลากจูงติดตั้งอยูบนแชสซี สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนักบรรทุก
รวมไดไมนอยกวา 8 ตัน รถบรรทุกและอุปกรณทั้งหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน และใหระบุรุนของ
รถในวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. รายละเอียด
2.1 เปนรถบรรทุก 6 ลอ
2.2 น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก ตองไมนอยกวา 15,000 กก. (15 ตัน)
2.3 ความยาวชวงลอไมนอยกวา 5,050 มม.
2.4 กระจกมองขางและกระจกมองหลัง
2.5 ที่บังแดดในหองโดยสาร
2.6 ภายในหองหัวเกงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใชน้ํายาชนิด R 134a
2.7 ติดฟลมกรองแสงตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เข็มขัดนิรภัย 3 จุดประจําแตละที่นั่งในหองโดยสาร
2.9 ติดตั้งชุดยกลากจูงบนแชสซี
2.10 ดานขางของตัวรถ ทําดวยโลหะ หรือวัสดุไรสนิม ประกอบเปนตูเก็บอุปกรณ
2.11 สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน)
2.12 สามารถทําความเร็วในการเดินทางไดไมนอยกวา 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง
3. เครื่องยนต
3.1 เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบ COMMONRAIL ระบายความรอนดวยน้ํา หรือเครื่องยนตใช
กาซธรรมชาติ NGV
3.2 กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ตามมาตรฐาน ISO หรือ DIN หรือ JIS ที่ความเร็ว
รอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต โดยใหแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนตจากผูผลิต เพื่อ
ประกอบพิจารณา
3.3 ฝาปดน้ํามันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ แบบมีกุญแจลอค
4. ระบบสงกําลัง
4.1 เปนครัชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก
4.2 มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 สปด และเกียรถอยหลังอยางนอย 1 สปด
5. ระบบบังคับเลี้ยว
5.1 พวงมาลัยขับดานขวา ตามมาตรฐานผูผลิตเปนชนิดชวยผอนแรง (POWER STEERING)
5.2 รัศมีการเลี้ยววัดที่ขอบยางดานนอก (TURNING RADIUS) เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
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6. ระบบหามลอ
6.1 ระบบหามลอ เปนระบบลมหรือไฮโดรลิก แบบ 2 วงจร หรือตามมาตรฐานผูผลิต
6.2 มีหามลอมือ (PARKING BRAKE)
6.3 มีเบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE
7. ระบบรองรับน้ําหนัก
7.1 เพลาหนาเปนคานเหล็ก รูปตัว “ I ”
7.2 เพลาหลังแบบลอยตัว
8. กงลอและยาง
8.1 กงลอและยาง ใชขนาดเดียวกันทุกลอ เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
8.2 มียางกันโคลนทั้งลอหนาและลอหลัง
8.3 มีกงลอและยางอะไหลขนาดเดียวกัน 1 ชุด พรอมที่เก็บยางอะไหลมีกุญแจลอค
9. ระบบไฟฟา
9.1 มีแบตเตอรี่ 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลท เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ที่ตั้งแบตเตอรี่ มีกญ
ุ แจลอค
9.2 ไดชารจสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน
9.3 มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย
9.4 มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต, ระยะทาง, น้ํามันเชื้อเพลิง, ความรอน และมาตรวัดหรือสัญญาณ
เตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
9.5 ติดตั้งวิทยุ CD พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด
9.6 มีแตรสัญญาณทํางานดวยระบบไฟฟา
9.10 ที่ปดน้ําฝน และที่ฉีดกระจกทํางานดวยระบบไฟฟา
10. ชุดเครื่องยกลากจูง
10.1 ความสามารถในการลากจูง รถยนตที่มีขนาดน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน) โดยไม
ทําใหรถยนตที่ถูกลากจูงเสียหาย
10.2 เมื่อหดหางเขาสุด สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 5,000 กก. (5 ตัน) เมื่อลงขาค้ํายัน
10.3 เมื่อยืดหางออกสุด (ไมนอยกวา 1,300 มม.) สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 3,000 กก. (3 ตัน)
10.4 เครื่องยกลากจูง ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ใชกําลังจากเครื่องยนตของตัวรถผานชุดเกียร Power
Take Off
10.5 สวนประกอบเครื่องยกลากจูง
10.5.1 บูมยก (Lifting Boom) ติดตั้งอยูบนเฟรม ซึ่งยึดติดกับตัวรถไปตามแนวแชสซีสามารถขึ้น-ลง
พรอมมีบูมที่สามารถยืด เขา-ออก (Telescopic) ไดดวยระบบไฮโดรลิก จํานวนไมนอยกวา
1 ทอน และเมื่อยกสูงสุดปลายยืดพนลอหลังไมนอยกวา 1 เมตร และที่ปลายหักมุมลงเพื่อใช
ติดตั้งบูมพับ (Folding Boom)
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-310.5.2 บูมพับ (Folding Boom) ติดตั้งอยูที่ปลายทางของ Lifting Boom สามารถพับขึ้น-ลงไดดวย
ระบบไฮโดรลิก มีร ะบบลอคบูมแบบ Mechanic Lock สําหรับกัน บูมเปด ออก เพื่อความ
ปลอดภัยในขณะเดินทาง
10.5.3 บูมยืด (Extendable Boom) ติดตั้งตอจากบูมพับ (Folding Boom) ยืดและหดไดดวยระบบ
ไฮโดรลิก เพื่อปรับระยะใหเหมาะสมในการยกลากจูง สามารถยืดไดยาวสุดไมนอยกวา 2.5
เมตร วัดจากศูนยกลางของลอหลังถึงปลายบูม ในแนวราบและยกไดสูงสุดไมนอยกวา 1.5
เมตร วัดจากพื้นดิน
10.5.4 Lifting Boom, Folding Boom และ Extendable Boom สรางดว ยเหล็กคุณภาพสูงที่มีคา
Yield Strength ไมนอยกวา 50,000 PSI
11. เครื่องกวาน (WINCH) เปนแบบ Planetary ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูที่บริเวณฐานของ
Lifting Boom หรือในตําแหนงทีเ่ หมาะสม สามารถรับแรงไดไมนอยกวา 15,000 กก. (15 ตัน)
11.1 ตองเปนเครื่องกวานขับเคลื่อนโดยระบบไฮโดรลิก ระบบหยุดของเครื่องกวานแบบอัตโนมัติ กรณีมี
โหลดเกิน
11.2 เสนผาศูนยกลางของลวดสลิงไมนอยกวา 16 มม. และความยาวไมต่ํากวา 100 เมตร ตามมาตรฐาน
ผูผลิต พรอมตะขอสําหรับฉุดลาก
12. ระบบควบคุมการทํางาน
12.1 มีชุดควบคุมการทํางานติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน สามารถควบคุมการทํางานของ
เครื่องยกลากจูงและขาค้ํายันได ติดตัง้ อยูในตูโลหะ หรือวัสดุไรสนิม พรอมฝาปดลอคกุญแจ
12.2 มีขาค้ํายันมี 1 คู ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูดานทาย พื้นขายันมี 2 ชนิด ชนิดแผนเรียบหรือ
ชนิดเปนฟน สามารถถอดเปลี่ยนได
12.3 ติดตั้งระบบ/อุปกรณ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก
12.3.1 ติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิดการยกน้ําหนักเกิน (Overload Limitation Device)
12.3.2 มีระบบ/อุปกรณปองกัน กระบอกไฮโดรลิกยุบตัว ในกรณีที่สายไฮโดรลิกแตกหรือรั่ว
12.4 อุปกรณในการยกลากจูง
-มีโซขนาดตาง ๆ ดังนี้
1. โซแบบขอเกี่ยวสําหรับยกน้ําหนักทนแรงดึงสูง ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร จํานวน 4 เสน
2. โซขนาดไมนอยกวา 6.4 มม. ยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอเกี่ยวชนิดลอคโซ
ได จํานวน 2 เสน
3. โซขนาดไมนอยกวา 11 มม. ยาวไมนอยกวา 4 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอเกี่ยวชนิดลอคโซ
ได จํานวน 1 เสน
13. อุปกรณเตือนความปลอดภัย
13.1 เป น โคมไฟสั ญ ญาณฉุ ก เฉิ น ชนิ ด กระพริ บ แบบ 2 ชั้ น โคมชั้ น นอกสีเ หลื อ งทํ า ด ว ยวั ส ดุ โ พลี
คารบอเนต ลักษณะเปนฝาครอบ เพื่อปองกันฝุนและแมลง แบบแผงสั้น
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-413.2 ติดตั้งบนโครงโลหะ ซึ่งยึดติดกับหลังคารถแบบถอดออกได
13.3 มีขนาดไมเกิน 205 x 420 x 235 มม. (กวาง x ยาว x สูง) น้ําหนักไมเกิน 2.5 กก. ใชไฟไดทั้ง 12 และ 24
โวลท อัตโนมัติ
13.4 ภายในโคมเปนเลนสใส ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสไมเกิน 130 มม. สูงไมเกิน 110 มม. จํานวน
2 ชุด ใชหลอดไฟแบบ XENON ติดตั้งบนฐานเดียวกัน
13.5 เปน ผลิต ภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน ที่มีตัวแทนจําหนายอยางเปน
ทางการในประเทศไทย
14. เครือ่ งมือและอุปกรณอื่น ๆ
14.1 ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด
14.2 แมแรงขนาดยกไดไมนอยกวา 10,000 กก. (10 ตัน) จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณจับยืดมั่นคง แข็งแรง
14.3 กรวยจราจร จํานวน 5 อัน
14.4 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน 4 ถัง ติดตั้งพรอมที่ยึดถัง
15. สีและเครื่องหมาย
15.1 หัวเกง ตัวถัง และสวนประกอบ พนสีสม
15.2 กันชนดานหนาและดานหลังใหพนสีสลับแดง-ขาว ลายกางปลา ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน
15.3 พนตราสัญลักษณองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
และขอความ “ ใชในราชการเทานั้น” ดวย
สีขาว บริเวณประตูทั้ง 2 ดาน และขอความ “บรรเทาจราจร” ขนาดอักษร 4-6 นิ้ว สีตามมาตรฐานที่
กําหนด บริเวณดานหนาและดานหลังรถ
16. เงือ่ นไขการรับประกันและการสงมอบ
16.1 ผูข ายจะตองดําเนินการจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกใหเสร็จ เรีย บรอยกอนสงมอบรถให
ขสมก. เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับ หากไมจดทะเบียนใหเรียบรอย คณะกรรมการจะไมตรวจรับ
16.2 ผูขายตองขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรณีใชสัญญาณไฟฉุกเฉิน และขออนุญาตใหรถ
วิ่งไดโดยไมติดเวลา
16.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณประกอบตัวรถไมนอยกวา 2 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร
สุดแตอยางใดจะถึงกอน นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือบกพรองของตัวรถ ซึ่งเกิด
จากการใชงานตามปกติ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีที่การ
ชํารุดนั้นมิใชเกิดจากการประมาทเลินเลอของผูใช ผูขายตองดําเนินการซอม แกไข เปลี่ยนชิ้นสวน
อะไหลให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
16.4 ผูขายตองทําการทดสอบและฝกใหชางองคการใชงานไดทั้งระบบ
16.5 ในวันสงมอบ ผูขายตองสงมอบหนังสือพรอมแผน CD หรือแผนบันทึกความจํา คูมือการซอม, คูมือ
การใชรถ และคูมือการสั่งอะไหล ใหกับหนวยงานผูใชรถ จํานวน 1 ชุด
……………………………………
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