
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คุณลกัษณะทัว่ไป 

      เป็นรถยนตบ์รรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซล มีกาํลงั

แรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 130 แรงมา้ ระหว่างหวัเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตอนทา้ยติดตั้ง

กระบะบรรทุกเททา้ยมีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 2 ลบ.เมตร และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้าน

มาก่อน 

1. ตัวรถยนต์ 
1.1. ตวัรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต 
1.2. ความยาวช่วงลอ้ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 มิลลิเมตร 
1.3. ความยาวตลอดตวัรถไม่นอ้ยกวา่ 6,000 มิลลิเมตร 
1.4. เป็นรถชนิดไม่นอ้ยกว่า 6 ลอ้ ขบัเคล่ือนไม่นอ้ยกว่า 1 เพลา และมีลอ้อะไหล่พร้อมกะทะลอ้ 1 

ชุดโดยมีอุปกรณ์ท่ีสาํคญัตามมาตรฐานผูผ้ลิตครบถว้น 
1.5. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ นํ้ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เคร่ืองยนต์ 
2.1. เคร่ืองยนตดี์เซลขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าเป็นเคร่ืองยนตดี์เซล

ท่ีไดม้าตรฐาน มอก.2315-2551 หรือสูงกวา่ 
2.2. มีกาํลงัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 130 แรงมา้ ท่ีรอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที 
2.3. มีระบบการเผาไหมแ้บบไดเร็คอินเจคชัน่ 

3. ระบบส่งกาํลงั 
3.1. คลทัชเ์ป็นแบบตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
3.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลงัไม่นอ้ยกวา่ 1 เกียร์ 

4. ระบบบังคบัเลีย้ว 
4.1 พวงมาลยัขบัทางขวามีระบบช่วยผอ่นแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

5. ระบบนํา้มันเช้ือเพลงิ 
5.1 ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 100 ลิตร ฝาปิดมีกญุแจ 

6. สมรรถนะรถ 
6.1. สามารถรับนํ้ าหนักตวัรถ ส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจาํ รถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6,500 กิโลกรัม 
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7. ระบบไฟฟ้า 

7.1. ใชร้ะบบไฟฟ้า 24 โวลท ์
7.2. มีอลัเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 35 แอมแปร์ 
7.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท ์
7.4. มีแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลทข์นาดความจุไม่ตํ่ากวา่ 65 แอมแปร์/ชัว่โมง จาํนวน 2 ลูก 
7.5. มีสญัญาณไฟถูกตอ้งครบถว้นตามกฎจราจร 

8. กระบะบรรทุก 
8.1. กระบะบรรทุกรูปทรงเหล่ียมสร้างดว้ยเหลก็มาตรฐานอยา่งดี ส่วนพื้นมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 

4.5 มม.ส่วนอ่ืน ๆ หนาไม่นอ้ยกวา่ 3 มม. มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 ลบ.เมตร 
8.2. กระบะดา้นขา้ง และ ดา้นทา้ยสามารถเปิดลงไดท้ั้ง  3 ดา้น   ฝาทา้ยสามารถเปิดออกไดเ้องเม่ือ

ทาํการยกเท 
9. เครนไฮดรอลกิ 

9.1. เครนพบัทาํงานดว้ยระบบไฮดรอลิค พร้อมกระเชา้ทาํงานท่ีสูงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 เมตร ติดตั้ง
หลงัเก๋งกบักระบะบรรทุกโดยไดรั้บกาํลงัขบัเคล่ือนจากเคร่ืองยนตผ์่านชุดเกียร์ปะขา้ง P.T.O.  
โดยตรงแบบไม่ใชเ้พลาขบั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 หรือสูงกวา่ 

9.2. เครนไฮดรอลิกสามารถยดืออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่นอ้ยกวา่ 7.50 เมตร  
9.3. เครนพบัไฮดรอลิกสามารถยดืแขนออกดว้ยระบบไฮดรอลิกไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่อน 
9.4. ท่ีระยะ 2.4 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,700 กิโลกรัม 
9.5. ท่ีระยะ 5.0 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 800 กิโลกรัม 
9.6. รัศมีการทาํงานไกลสุดของเครนท่ียดื ยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 500 กิโลกรัม  
9.7. Maximum Lifting Moment ไม่นอ้ยกวา่ 4.2 ตนั-เมตร 
9.8. เครนมีนํ้ าหนกัมาตรฐานรวมเทา้ชา้งไม่เกิน 650 กิโลกรัม (ไม่รวมนํ้ าหนกัชุดกระเชา้และแขน

เสริม) 
9.9. เครนสามารถหมุนรอบตวัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 360 องศา 
9.10. ขาหยัง่มีขนาดกวา้งเหมาะสมต่อการทาํงานโดยทาํงานยดืเขา้-ออกดว้ยมือ ดึงข้ึน-ลง ดว้ยระบบ   

ไฮดรอลิค มีระบบนิรภยัสาํหรับขาหยัง่ ( Check Valve ) ทั้ง 2 ขา้ง เพื่อป้องกนัการยบุตวัของขา
หยัง่กรณีสายไฮดรอลิคแตก,มีวาลว์นิรภยัป้องกนัการยกเกินพิกดั 

9.11. ป๊ัมไฮดรอลิคแบบลูกสูบแบบต่อตรงเขา้กบัเกียร์ฝาก ไดรั้บมาตรฐา มอก./ISO 9001หรือสูงกวา่ 
9.12. ความดนัใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 250 บาร์ 
9.13. อุปกรณ์นิรภยัตอ้งมีชุดควบคุมไม่นอ้ยกวา่ 5 ฟังกช์ัน่ ( หมุน,ยก,กาง,ยดืและขาหยัง่ ) 
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9.14. พร้อมแนบแคต๊ตาลอ็คเอกสาร และ หนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
10. ระบบไฟสัญญาณ 

10.1 ดา้นบนหวัเก๋งรถยนตบ์รรทุก ติดตั้งสญัญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบแผงสั้น ฐานรองรับทาํ
ดว้ยพลาสติก ABS ฉีดข้ึนรูป มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 X40X15 ซม.( กวา้งXยาวXสูง ) เลนส์ทาํ
ดว้ย Poiycarbonate แบบ 2ชั้น ชั้นนอกออกแบบใหป้้องกนันํ้า ฝุ่ น และ แมลง ภายในสญัญาน
ไฟฉุกเฉินชั้นในประกอบดว้ยโคมไฟ จาํนวน 2 ชุด ภายในโคมไฟมีหลอด LED โคมละไม่
นอ้ยกวา่ 96 หลอดต่อ 1 โคมโดยภายในสญัญานไฟฉุกเฉินมีหลอด LED ทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 
192 หลอด สามารถใชไ้ด ้2 ระบบ 12 และ 24 โวลท ์โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอตัโนมติั ปรับ
จงัหวะการกระพริบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 จงัหวะ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก./ISO 
9001 และ 14001 พร้อมแนบแคต๊ตาลอ็คเอกสารและหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย ในวนัยืน่
ซองเสนอราคา 

11. เคร่ืองมืออุปกรณ์ประจํารถ 
11.1. เคร่ืองมือซ่อมบาํรุงประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
11.2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการถอดลอ้ จาํนวน 1 ชุด 

12. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
12.1. การพ่นสีภายนอก พ่นดว้ยสีกนัสนิมอยา่งดีไม่นอ้ยกว่า 2 ชั้น แลว้จึงพ่นทบัดว้ยสีจริง ไม่นอ้ย

กวา่     2 ชั้น 
12.2. การพน่สีภายในกระบะบรรทุก พน่สีกนัสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั้น 
12.3. ตวัอกัษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกาํหนด 

13. เงื่อนไข 
13.1    Safety Factor สาํหรับการออกแบบไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
13.2    Sub Frame ท่ีติดตั้ง Chassis ของรถจะตอ้งเป็นช้ินเดียวกนัตลอด 

 


