เอกสารแนบท้ ายใบเสนอราคาตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดขาม
เรือง สอบราคาซือรถตรวจการณ์ ชนิดขับเคลือน 4 ล้ อ แบบ 4 ประตูพร้ อมอุปกรณ์
สั ญญาณไฟฉุกเฉิน เครืองรับ – ส่ งวิทยุ
******************
รถตรวจการณ์ กระบะชนิดขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบพร้อมอุปกรณ์สญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ น เครื องรับ – ส่ ง
วิทยุ จํานวน 1 คัน
เอกสารแนบท้ายจัดซือรถตรวจการณ์ กระบะชนิดขับเคลือน 4 ล้ อ แบบ4 ประตูพร้ อมอุปกรณ์ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน เครืองรับ – ส่ งวิทยุ
ลักษณะทัวไปของรถยนต์
1.รถบรรทุก (ดีเซลหรื อเบนชิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู
มีนาหนั
ํ กบรรทุกไม่ตากว่
ํ า 1 ตัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า 2,000 ซี ซี
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก ไม่ตากว่
ํ า 90 x 90 มม.
กําลังสูงสุ ด (แรงม้า) ต่อนาที ไม่นอ้ ยกว่า 120 แรงม้า
ระบบขับเคลือน เกียร์ธรรมดา 5 สปี ค
พวงมาลัยแบบพาวเวอร์
เป็ นรถกระบะสําเร็จรู ป
เป็ นราคารวมเครื องปรับอากาศในห้องคนขับ
มีประตูเปิ ดปิ ดได้ทงด้
ั านซ้ายและขวา มีกญ
ุ แจล็อคได้
กระจกไฟฟ้ าขึนลงแบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์และเครื องมือประจํารถ
ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จํานวน 1 ชุด
แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด
ประแจถอดล้อ จํานวน 1 อัน
เครื องประจํารถตามมาตรฐานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ จํานวน 1 ชุด
หนังสื อคู่มือประจํารถยนต์ จํานวน 1 เล่ม

คุณลักษณะทัวไปของอุปกรณ์ เสริมสํ าหรับรถยนต์ ตรวจการณ์
1 ด้านท้ายกระบะปูพืนกระบะด้วยไลเนอร์ กนั กระแทก
2 ติดตังเบาะนังสองแถวพร้อมพนักพิง

3 มีสญั ญาณไฟฉุกเฉิน สีตามทีกฎหมายกําหนดแถวยาวแบบ LED ติดตังด้านหน้ารถ
ประกอบด้วยชุดหลอด LED (Module)ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง ให้ความสว่าง 2 วัตต์/ดวง
ชุดหลอด LED (Module) ติดตังเพือให้แสงส่ องด้านหน้า จํานวน 8 ชุด (8Module)ด้านข้างด้านละ 3 ชุด
(3Module)และด้านหลัง 8 ชุด (8Module)ฝาครอบทําด้วยพลาสติกทนความร้อน (Super bright LED )
อย่องใสบลฐานรองรับทําด้วยอลูมิเนียมปลอดสนิมทนความร้อนความชืนละกันสนิมได้ดี ชุดหลอดไฟดาง
ละ 2 วัตต์ รวม 88 วัตต์ ไฟฉุกเฉิ น มีขนาด ยาว 120 เซนติเมตรความสูง ไม่รวมชุดขารองรับฐาน 6
เซนติเมตรและความกว้าง 30 เซนติเมตร สัญญาณไฟวับวาบ LED สี แดงทีให้ความสว่างสูง (Super bright
LED ) ตามมาตรฐานSAE สามารถปรับจังหวะการกระพริ บได้ 15 รู ปแบบโดยมีชุดควบคุมการทํางานของ
ชุดหลอด LED ใช้กบั แรงไฟกระตรง 12 โวลท์ ขายึดสแตนเลส
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยมีเอกสารและ
แค็ตตาล็อกมาแสดง ณ วันทีเสนอราคา
มีเครื องขยายเสี ยงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสี ยงสัญญาณได้ไม่นอ้ ยกว่า
6 เสี ยง และมีกาํ ลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลําโพงติดตังในทีเหมาะสม

4 ติดฟิ ล์มกรองแสงตามทีกฎหมายกําหนดรอบคัน กระจกบังลมหน้าติดฟิ ล์มกรองแสง ขนาดกว้างไม่นอ้ ย
กว่า 15 เซนติเมตร จากด้านบน

5

วิทยุสือสารชนิดติดรถยนต์ กําลังส่ง 10 วัตต์ จํานวน 1 เครื อง อุปกรณ์ประกอบของเครื องรับ – ส่ งวิทยุ
จํานวน 1 ชุดต่อเครื อง
ไมโครโฟน สําหรับพูด จํานวน 1 ชุด
แท่นตังเครื อง จํานวน 1 แท่น
ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิ วท์ จํานวน 1 ชุด
ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์จบั ยึด ติดรถยนต์ จํานวน 1 ชุด
ผูเ้ สนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคม (ไม่หมดอายุ) โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันทีเสนอราค

