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FIRE ENGINE

บทความนี้เป็นการเสนอรายละเอียด
ของรถดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ของ
การท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ กองทัพเรือ เพือ่ ให้
ผูอ้ า่ นได้เรียนรูถ้ งึ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ทัง้ หมดทีต่ ดิ ตัง้ บนรถดับเพลิงมาตรฐานทีใ่ ช้
ในการระงับเหตุอคั คีภยั ทีเ่ กิดจากน้ำมันเชือ้
เพลิงและสารเคมี รวมถึง อัคคีภยั ในอาคาร
บ้านเรือนและอัคคีภยั ทัว่ ไป
1. ลักษณะทัว่ ไป
เป็นรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ออกแบบ
สำหรับใช้ดบั เพลิงทีล่ กุ ไหม้จากน้ำมันเชือ้ เพลิง
สารเคมีและเพลิงไหม้ทว่ั ไป พร้อมอุปกรณ์ปอ้ ง
กันภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ครบถ้วน
1.1 มีถงั น้ำขนาดความจุ 8,000 ลิตร
ถังโฟมขนาดความจุ 2,000 ลิตร ทำจากวัสดุไม่
เป็นสนิม
1.2 มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับ
เพลิงด้วยน้ำผสมน้ำยาโฟม และระบบดับเพลิง

ด้วยผงเคมีแห้ง ขนาดความจุ 250 กก.
1.3 ติดตัง้ แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม ชุดม้วน
สายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย
ประจำตัวรถ ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน
1.4 ติดตัง้ ระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินพร้อม
ชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถดับเพลิงทัว่ ไปได้ทกุ ชนิด มีอปุ กรณ์ดบั
เพลิงพร้อมใช้งาน

2. ตัวรถ
2.1 แชชซีส์และตัวรถออกแบบสำหรับ
ใช้ประกอบเป็นรถดับเพลิง (Nissan CWM 454
M/6, 320 Hp)
2.2 ความยาวช่วงล้อ 4,800 ม.ม.
2.3 เป็นรถชนิด 10 ล้อ ขับเคลือ่ น 2
เพลา (6x4) และมีลอ้ อะไหล่พร้อมกระทะล้อ
1 ชุด โดยมีอปุ กรณ์สำคัญตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
ครบถ้วน
2.4 ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีทน่ี ง่ั พนักงานขับ
รถและพนักงานดับเพลิง ไม่นอ้ ยกว่า 2 ทีน่ ง่ั มี
ประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อคทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา พร้อมติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศและ
มีอปุ กรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2.5 มีทเ่ี หยียบ (Step) หรือบันไดสำหรับ
ขึน้ ปฏิบตั งิ านบนตัวรถ เป็นแบบพับเก็บได้ ส่วน
บนสุดของทีเ่ หยียบหรือขัน้ บันไดมีราวจับสำหรับ
จับยึดขณะขึน้ ลงได้อย่างมัน่ คงแข็งแรง

2.6 มีสว่ นทีเ่ ป็นพืน้ รถสำหรับยืนปฏิบตั ิ
งาน และมีขอบกันตกโดยรอบทุกด้าน
2.7 มีตเู้ ก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปดิ -เปิด
แบบบานเลือ่ นทำด้วยอะลูมเิ นียมกันน้ำและฝุน่
ได้พร้อมกุญแจติดตัง้ ด้านข้างรถทัง้ สองด้านรวม
ทีท่ า้ ยรถ 5 ตู้ กุญแจล็อคประตูทกุ บานใช้กญ
ุ แจ
ดอกเดียวกัน ผนังและพืน้ ของตูเ้ ก็บอุปกรณ์ กรุ
ด้วยอะลูมเิ นียมชนิดแผ่นเรียบหรือมีลายกันลืน่
พืน้ ด้านบนของตูก้ รุดว้ ยอะลูมเิ นียมแผ่นชนิดมี
ลายกันลืน่ ภายในตู้มชี น้ั หรือลิน้ ชักสำหรับติด
ตั้งอุปกรณ์พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็ง
แรง โครงสร้างทัง้ หมดของตูเ้ ก็บอุปกรณ์ทำด้วย
อะลูมเิ นียมอัลลอยด์ฉดี ขึน้ รูป (Extrusion) ซึง่
เป็นอะลูมเิ นียมเกรดไม่ตำ่ กว่า 6061T6 หรือ
เทียบเท่า โครงสร้างของตูเ้ ก็บอุปกรณ์ สามารถ
ประกอบ ติดตัง้ และถอดเปลีย่ นเป็นชิน้ ได้
2.8 น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก
ได้สงู สุด 26,000 กก.
2.9 ตัวรถพ่นสีแดง ตัวอักษรพ่นทับข้าง
ประตูเก๋งทัง้ 2 ด้าน แต่ละอักษร กว้าง 3/8 นิว้
สูง 3 ½ นิว้ และตัวอักษรพ่นทับข้างถังทัง้ 2 ด้าน
แต่ละอักษร กว้าง 3/8 นิว้ สูง 3 ½ นิว้ หรือตาม
ทีร่ าชการกำหนด
3. เครือ่ งยนต์
3.1 เครือ่ งยนต์และตัวรถต้องเป็นอักษร
เดียวกัน (Nissan motor 9F6TA-21)
3.2 เครือ่ งยนต์ Nissan ดีเซล 4 จังหวะ
6 สูบแถว เรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็น
เครือ่ งยนต์ดเี ซลได้มาตรฐาน มอก.1295-2541
3.3 กำลังสูงสุด 320 แรงม้า ที่ 2,100
รอบ/นาที
3.4 เครือ่ งยนต์ผา่ นมาตรฐานท่อไอเสีย
มอก.1295-2541
3.5 ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบไดเรค
อินเจคชัน่
3.6 มีระบบระบายความร้อนเครือ่ งยนต์
ด้วยน้ำ (เทอร์โบ อินเตอร์คลู ) มาตรฐานยูโร 2
นอกเหนือจากระบบระบายความร้อนเครือ่ งยนต์
ปกติ ในกรณีใช้เครือ่ งสูบน้ำดับเพลิง
4. ระบบส่งกำลัง
4.1 เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้า 6
Speed เกียร์ถอยหลัง 1 Speed ตัง้ แต่เกียร์ 2-6
เป็นชนิด Synchromesh
4.2 คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบ
คุมด้วยระบบไฮโดรลิก
4.3 มีระบบถ่ายทอดกำลัง (Full Power PTO)

สำหรับขับเครือ่ งสูบน้ำดับเพลิงพร้อมระบบระบาย
ความร้อนขณะทำงาน และมีชดุ เพลาส่งกำลังขับ
เคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ท่อเพลาเป็นท่อแบบไม่มี
ตะเข็บ (Seamless) มีชดุ เพลาอย่างน้อย 2 ชุด
เป็นแบบสามารถชักเลื่อนได้
5. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
5.1 ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
5.2 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ 40
แอมแปร์
5.3 มอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์
5.4 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ขนาด
ความจุ 100 แอมแปร์/ชัว่ โมง จำนวน 2 ลูก
5.5 มีสญ
ั ญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎจราจร
5.6 มีแสงสว่างภายในเก๋งและตูเ้ ก็บอุปกรณ์ทกุ ตูต้ ามมาตรฐานผูผ้ ลิต

5.7 มีไฟสว่างทีแ่ ผงควบคุมการใช้เครือ่ ง
สูบน้ำดับเพลิงและในตูท้ กุ ตู้
5.8 มีไฟติดตัง้ บนหลังคาความยาว 162
ซม. เป็นโคมไฟแบบโค้งมนลดแรงเสียดทานลม
ฝาครอบสีแดงทำด้วยวัสดุทนความร้อน (โพลีคาร์บอเนต) มีฐานรองรับเพือ่ ยึดกับขอบหลังคา
เก๋ง ภายในประกอบด้วยโคมไฟหมุนจำนวน 3
ชุด ชุดทีอ่ ยูต่ รงกลางมีแผ่นสะท้อนแสง มีไฟส่อง
สว่างด้านหลัง 2 ชุด มีไฟกระพริบด้านหน้า 2 ชุด
พร้อมมีสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแบบกระพริบ
(Strobe Light) จำนวน 4 ชุด โดยจัดวางตำแหน่ง
ติดตัง้ อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
5.9 มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูด
ขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้
ไม่นอ้ ยกว่า 4 แบบ (Horn, Wail, Yelp, Phaser)
พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual

8.3 รัศมีวงเลีย้ วแคบสุดตามมาตรฐาน
ผูผ้ ลิต
9. กระทะล้อและยาง
9.1 ยางขนาด 11.00-20 ผ้าใบ 16 ชัน้
9.2 มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด
ติดตัง้ ในตำแหน่งทีเ่ หมาะสม
9.3 ดอกยางเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
10. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Lighting System)
10.1 เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครือ่ ง
ยนต์เบนซิน 4 จังหวะ (Honda EM 4500 SX)
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 11 แรงม้า
มีขนาดในการผลิตกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
4,000 VA. แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. ระบบ
สตาร์ทเครื่องเป็นแบบใช้ไฟฟ้าและเชือกดึง
(Recoil Start) มีถงั บรรจุเชือ้ เพลิงสามารถใช้
ปรับความดังเมื่อใช้ไมโครโฟน ขณะพูดจะตัด
เสียงสัญญาณอืน่ ทีก่ ำลังใช้อยูแ่ ละเสียงรบกวน
ได้ ทัง้ นี้ สามารถควบคุมการทำงานของชุดไฟ
สัญญาณและการทำเสียงต่างๆ ได้ทช่ี ดุ ไมโครโฟน พร้อมมีทส่ี ำหรับติดตัง้ ไมโครโฟนบนเสา
โลหะแบบปรับทิศทางได้อยูภ่ ายในห้องเก๋งและ
มีลำโพงขยายเสียงติดตัง้ ในตำแหน่งทีเ่ หมาะสม
5.10 มีสปอตไลท์ขนาด 65 วัตต์ และให้
กำลังแสงสว่าง 400,000 แรงเทียน ติดตัง้ อยู่
ด้านหน้าซ้ายและขวาของเก๋ง ปรับส่องสว่างได้
จากภายในเก๋งโดยปรับหมุนในแนวตัง้ ได้รอบตัว
และหมุนส่ายได้ 360 องศา ปรับมุมส่องสว่างใน
แนวตัง้ (ก้ม-เงย) ได้รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 120
องศา ชุดไฟชุบโครเมียมกันสนิมหรือพลาสติก
PVC จำนวน 2 ชุด
5.11 ด้านท้ายของตัวถังรถดับเพลิงติดตัง้
สัญญาณไฟกระพริบ รูปแบบกระพริบเป็นแบบ
Double Flash โคมไฟสีแดง จำนวน 2 ชุด และมี
ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 วัตต์ ติดอยู่
ด้านท้ายรถในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถ
ก้ม-เงยได้ จำนวน 2 ดวง
5.12 ไฟส่องสว่างชนิดหลอดไฟ ทรงยาว
ติดตั้งภายในกล่องโคมไฟ ทำด้วยอะลูมิเนียม
อัลลอยฉีดขึน้ รูป พร้อมฝาปิดด้านหน้าโคมไฟ
แบบสามารถกันน้ำได้ ติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้
เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ ทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา
5.13 มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานผูผ้ ลิต

6. ระบบกันสะเทือน
งาน ได้นานต่อเนือ่ ง 6-8 ชัว่ โมง มีระบบปรับ
6.1 ด้านหน้ามีแหนบพร้อมโช๊คอัพ
น้ำมันอัตโนมัติ มีระบบตัดการทำงานของเครือ่ ง
6.2 ด้านหลังมีแหนบตามมาตรฐาน ยนต์อตั โนมัตเิ มือ่ ระดับน้ำมันเครือ่ งของเครือ่ ง
ผูผ้ ลิต
ยนต์ตำ่ กว่าเกณฑ์ และมีไฟ DC 12 โวลต์ จ่าย
7. ระบบห้ามล้อ
ออกสำหรับปะทุไฟแบตเตอรี่
7.1 ล้อหน้า-หลังตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
10.2 มีชดุ โคมไฟส่องสว่างติดตัง้ อยูบ่ น
7.2 มีหา้ มล้อจอดพัก (Parking Brake) ตัวรถ หัวรถติดโคมไฟชนิดฮาโลเจนขนาด 500
8. ระบบบังคับเลีย้ ว
วัตต์ จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ดวง สามารถปรับมุม
8.1 แบบลูกปืนหมุนรอบตัว แกนพวง การส่องสว่างในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 360
มาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หรือตาม องศา ปรับแสงสว่างในแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า
มาตรฐานผูผ้ ลิต
180 องศา
8.2 พวงมาลัยขวามีระบบช่วยผ่อนแรง
10.3 เสาสำหรับติดตัง้ โคมไฟ เป็นแบบ
(Hydraulic Power Steering)
สวมต่อกัน (Telescopic Mast) ตัวเสาทำด้วยโลหะ

เคลือบผิวด้วยระบบ Anodized สามารถเลื่อน
ความสูงได้ดว้ ยระบบแรงดันลมขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าแบบใช้กำลังไฟจากตัวรถ เมื่อยืดสูงสุด
ต้องมีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 3.80 เมตร (วัดทีฐ่ าน
ของเสา) สามารถปรับหมุนส่องสว่างได้รอบตัว
10.4 สายไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าไปยัง
ชุดโคมไฟส่องสว่างอยูภ่ ายในชุดเสาไฟอย่างเรียบ
ร้อย (Internal Cable) โดยทีห่ วั เสาไฟมีจดุ ต่อ
ไฟฟ้า (Electronic Socket)
11. ถังบรรจุนำ้ (Water Tank)
11.1 ถังบรรจุนำ้ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม
(Stainless Steel) เกรด 316L และมีอปุ กรณ์
ส่วนประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน NFPA 1901
11.2 ถังมีขนาดบรรจุนำ้ ได้ 8,000 ลิตร
ภายในมีแผ่นกันกระแทกกัน้ เป็นช่อง จำนวน 4
ช่องและเสริมความแข็งแรงของถังน้ำ ส่วนบนมี

ช่องสำหรับลงทำความสะอาด (Manhole) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. พร้อมฝาปิดล็อคได้
จำนวน 1 ช่อง
11.3 มีทางส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 ½ นิว้ พร้อมวาล์วปิด-เปิดอยูด่ า้ นข้าง
ของตัวรถ ข้างละ 2 ทาง
11.4 มีทางระบายน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางตามมาตรฐานผูผ้ ลิต จำนวน 2 ทาง
11.5 มีทอ่ ระบายอากาศและท่อระบาย
น้ำล้น มาตรวัดระดับน้ำในถังและส่วนประกอบ
อืน่ ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
11.6 ถังน้ำยึดติดกับตัวรถอย่างมั่นคง
ปลอดภัย มีอุปกรณ์ลดแรงกด-แรงเค้นใน
ระหว่างขับเคลือ่ นสำหรับยึด ติดตัง้ กับตัวรถ
12. ถังบรรจุโฟม
12.1 ถังบรรจุโฟมทำด้วยโลหะปลอด

สนิม (Stainless Steel) เกรด 316L และมี
อุปกรณ์ส่วนประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน
NFPA 1901
12.2 ถังมีขนาดบรรจุนำ้ ได้ 2,000 ลิตร
ภายในมีแผ่นกันกระแทกกัน้ เป็นช่อง จำนวน 1
ช่องและเสริมความแข็งแรงของถังน้ำ ส่วนบนมี
ช่องสำหรับเติมน้ำยาโฟมพร้อมฝาปิดล็อคได้และ
ออกแบบให้มชี ดุ อุปกรณ์ชว่ ยลดการเกิดฟองใน
ขณะเติมน้ำยาโฟมลงถัง
12.3 มีทางส่งน้ำยาโฟมเข้าระบบผสม
โฟม (Pneumatic Actuator) พร้อมวาล์วปิด-เปิด
แบบสามารถควบคุมการทำงานได้ทแ่ี ผงควบคุม
การทำงานระบบดับเพลิง
12.4 มีทอ่ ระบายอากาศสำหรับการสูบ
ส่งโฟมพร้อมมาตรวัดระดับโฟมในถัง และส่วน
ประกอบอืน่ ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

13. เครือ่ งสูบน้ำดับเพลิง
13.1 เป็นเครือ่ งสูบน้ำผลิตได้มาตรฐาน
DIN EN 1028 จากโรงงานได้การรับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ซึง่ ออกแบบ
สำหรับใช้สำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเสือ้ ทำ
ด้วยโลหะทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล
หรือน้ำเค็มได้ เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบผสม โดยมี
เครือ่ งสูบน้ำหลัก (Main Pump) แบบแรงไหลหนี
ศูนย์ (Centrifugal Pump) ระหัด 2 ชัน้ สามารถสูบ
น้ำได้ 5,100 ลิตรต่อนาทีทแ่ี รงดัน 10 บาร์ และ
มีเครือ่ งสูบน้ำแบบแรงดันสูง (High Pressure Pump)
ระหัด 3 ชัน้ สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ 590
ลิตร/นาทีทแ่ี รงดัน 40 บาร์ โดยสามารถใช้รว่ ม
กับเครื่องสูบน้ำหลักได้เมื่อต้องการ และหยุด
หมุนอย่างสมบูรณ์ เมือ่ ต้องการใช้เครือ่ งสูบน้ำ
หลักเพียงอย่างเดียว

14. ระบบผสมโฟมและท่อทาง (Foam
Proportioning System and Piping)
14.1 มีระบบสูบจ่ายโฟมเพือ่ ผสมน้ำยา
โฟม จ่ายออกทีป่ นื ฉีด (Water/Foam Monitor)
และทางจ่ายขนาด 2 ½ นิว้ โดยมีระบบควบคุม
ปริมาณของโฟมให้เหมาะสมถูกต้องตามอัตรา
ส่วนทีส่ มั พันธ์กบั ปริมาณของน้ำโดยอัตโนมัติ
14.2 เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถ
ตั้งอัตราส่วนผสมของน้ำยาโฟมได้ไม่น้อยกว่า
1-6% ไม่นอ้ ยกว่า 3 อัตราทีแ่ ผงควบคุมการทำงาน
14.3 ระบบผสมโฟมเป็นระบบทีส่ ามารถ
เลือกใช้น้ำหรือน้ำผสมโฟมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุกทางจ่าย และมีระบบทีอ่ อกแบบให้สามารถ
เลือกจ่ายน้ำและน้ำ/โฟมได้พร้อมกัน
14.4 สามารถเลือกใช้โฟมได้ทง้ั จากถัง
บรรจุโฟมประจำรถและรับน้ำยาโฟมจากภาย
13.2 มีระบบทำสุญญากาศแบบอัตโนมัติ
สมบูรณ์ (Fully Automatic) ทำงานและเลิก
ทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถสูบน้ำในระดับลึก
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร ขึน้ ได้ภายในเวลาไม่เกิน
1 นาที ขณะทำสุญญากาศไม่ตอ้ งใช้นำ้ มันหล่อ
ลื่น ประกอบติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกัน
กับเครื่องสูบน้ำทำงานโดยได้รับกำลังโดยตรง
จากแกนเพลาเครือ่ งสูบน้ำ
13.3 มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิว้ จำนวน 2 ทาง พร้อมวาล์ว
ปิด-เปิดและข้อต่อพร้อมฝาปิด
13.4 มีทางรับน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½ นิว้ จำนวน 2 ทาง
พร้อมวาล์วปิด-เปิด
13.5 มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วปิดเปิดแบบสามารถใช้งานอัตโนมัตเิ มือ่ เครือ่ งสูบ
น้ำดับเพลิงทำงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½
นิว้ ด้านข้างของตัวรถทัง้ สองข้างๆ ละ 3 ทาง
13.6 เครือ่ งสูบน้ำดับเพลิง ได้รบั กำลัง
ขับเคลือ่ นจากเครือ่ งยนต์ของรถผ่านระบบถ่าย
ทอดกำลัง
13.7 มีระบบควบคุมความดันการใช้งาน
ของระบบดับเพลิงให้คงทีต่ ามความต้องการใช้
งาน โดยสามารถเลือกใช้งานทัง้ แบบอัตโนมัติ
และแบบแมน่วล
13.8 มีมาตรวัดและวงจรการทำงานของ
ระบบน้ำและระบบโฟมสำหรับดับเพลิงที่แผง
ควบคุมการทำงาน และมีมาตรวัดต่างๆ อย่าง
น้อย ดังนี้

13.8.1 มาตรวัดแรงดูด
13.8.2 มาตรวัดแรงดัน
13.8.3 มาตรวัดแรงดันสูง
13.8.4 มาตรวัดระดับน้ำ
13.8.5 มาตรวัดระดับโฟม
13.8.6 มาตรวัดเครือ่ งสูบน้ำดับเพลิง
13.8.7 ไฟสัญญาณแสดงการทำงาน
ของเครือ่ งสูบน้ำหลักและเครือ่ งสูบน้ำแรงดันสูง
พร้อมมีชดุ ควบคุมการทำงานของเครือ่ งสูบน้ำ
13.9 การควบคุมการทำงานของระบบ
ผสมโฟม ท่อทางดับเพลิง และระบบป้องกันตน
เองทั้งหมด ควบคุมที่ตำแหน่งติดตั้งของแผง
มาตรวัดควบคุมการทำงาน

นอกเข้าระบบผสมโฟมได้
14.5 มี ร ะบบล้ า งท่ อ ทางดั บ เพลิ ง
(Flushing) ทัง้ ระบบ
14.6 ระบบท่อทางออกแบบให้สามารถ
ป้องกันแรงบิดหรือแรงเค้นระหว่างการใช้งานได้
15. ม้วนสายดับเพลิง (Hose Reel)
15.1 มีชดุ ม้วนสายดับเพลิงสะดวกต่อการ
หยิบใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกได้ทั้งด้าน
ซ้ายและด้านขวาของชุดม้วนสายโดยสายไม่เสียด
สีกบั ตัวถังรถ จำนวน 2 ชุด ชุดล้อม้วนเก็บสาย
ดับดับเพลิงทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless
Steel) สายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใยทีท่ นแรง
ดันใช้งานได้ 40 บาร์ ไม่ยบุ ตัวเมือ่ ม้วนเก็บ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1 นิว้ ยาว 100 ฟุต มี
หัวฉีดหมอกชนิดน้ำแรงดันสูง (High Pressure
Fog) สามารถปรับฉีด 150 ลิตร/นาทีทแ่ี รงดัน
40 บาร์ พร้อมมีกระบอกฉีดโฟมสำหรับสวม
ปลายหัวฉีด
15.2 ชุดม้วนสายดับเพลิงสามารถใช้
งานได้ทง้ั เครือ่ งสูบน้ำหลักและเครือ่ งสูบน้ำแรง
ดันสูง มีวาล์วแบบบอลวาล์วบังคับปิด-เปิดด้วย
คันโยก จำนวน 2 ชุด
16. ปืนฉีดน้ำ/โฟม (Water/Foam
Monitor)
16.1 ติดตัง้ บนตัวรถ ทำงานด้วยระบบ
ไฟฟ้าควบคุมการหมุนฉีด ปรับมุมก้ม-เงย และ
ปรับรูปแบบการฉีดได้จากภายในเก๋งและทีด่ า้ น
ท้ายของรถ ควบคุมจากระยะไกลด้วย Remote
Control) ได้ 30 ฟุต พร้อมมีระบบควบคุมด้วย
มือ (Manual Override) ในกรณีฉกุ เฉิน
16.2 แท่นปืนฉีดสามารถเลือกฉีดได้ทง้ั
น้ำและน้ำผสมโฟม ทำด้วยโลหะปลอดสนิม มี
อัตราฉีดสูงสุด 4,800 ลิตร/นาที ทีก่ ำลังดัน 10
บาร์ สามารถฉีดเป็นลำตรงได้ไกลไม่นอ้ ยกว่า
80 เมตร และสามารถฉีดแผ่กระจายได้ (Combination Fog & Straight Stream)
16.3 แท่นปืนสามารถหมุนฉีดในแนว
ราบได้ 344 องศา ทำมุมก้มได้ 45 องศา และ

มุมเงยได้ 90 องศา
16.4 มีที่เก็บแท่นปืนและสามารถยืด
ออกใช้งานได้จากตำแหน่งเก็บ โดยมีความสูง
เมือ่ ยืดออกไม่นอ้ ยกว่า 60 ซม. สามารถควบ
คุมการออกใช้งานและการเก็บแท่นปืนกลับไป
อยูใ่ นตำแหน่งเก็บโดยอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบไฟฟ้า
17. ระบบป้องกันตนเอง (Ground Protection)
17.1 มีหัวฉีดป้องกันตนเอง (Ground
Sweep Nozzles) ติดตัง้ อยูต่ อนหน้าของรถฉีด
แผ่กระจายเป็นรูปพัด (Fan Stream) จำนวน 2
หัวฉีด
17.2 มีหวั ฉีดใต้ทอ้ งรถ (Under Truck
Nozzles) ติดตั้งบริเวณหน้าล้อรถหรือในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเปลวไฟ เป็นหัว
ฉีดแบบฉีดเป็นฝอยแผ่กระจาย (Fog Nozzles)
จำนวน 6 หัวฉีด มีอตั ราฉีดพอเพียงต่อการใช้
งานป้องกันตัวเอง
18. ระบบดับเพลิงผงเคมี (Dry Chemical System)
18.1 ระบบผงเคมีดบั เพลิงติดตัง้ อยูภ่ าย
ในตูบ้ นตัวถังรถแบบเป็นชุดสำเร็จรูปจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบและตรวจ
สอบจากบริษัทหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
18.2 ถังเคมีแห้งบรรจุผงเคมีดับเพลิง

ประเภท ABC ปริมาณ 250 กก. มีชอ่ งให้กา๊ ซ
ไนโตรเจนเข้าและช่องผงเคมีออกพร้อมวาล์ว
18.3 ท่อก๊าซไนโตรเจนบรรจุก๊าซ มี
ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะขับดันผงเคมีได้หมดถัง
18.4 มีสายฉีดผงเคมีแห้งม้วนอยูใ่ นล้อ
ม้วนเก็บสาย ประกอบติดตัง้ เป็นชุดสำเร็จรูปอยู่
ด้านข้าง ถังบรรจุผงเคมีพร้อมหัวฉีดผงเคมีเป็น
ชนิดมีวาล์วปิด-เปิด สามารถฉีดผงเคมีได้ 2 หัว
ฉีดในอัตรารวม 4 กก./วินาที ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางภายใน ½ นิว้ ยาวมากกว่า 20 เมตร ม้วน
อยูใ่ นล้อเก็บ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีวาล์วปิดเปิดผงเคมี และมีวาล์วปิด-เปิดเพือ่ ล้างทำความ
สะอาดสายหลังการใช้งาน สายสามารถดึงออก
ใช้งานและม้วนเก็บได้สะดวก
18.5 มีมาตรวัดแรงดันผงเคมีติดตั้งที่
แผงควบคุมการใช้งานภายในตู้เก็บอุปกรณ์
18.6 มีขน้ั ตอนและวิธใี ช้งานแสดงทีแ่ ผง
ควบคุมเพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน
18.7 ชุดระบบผงเคมีแห้ง เป็นชุดทีผ่ ลิต
ขึ้นได้ตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้ทันที
และมีผงเคมีสำรองอีก 1 ชุด (250 กก.) บรรจุ
ในภาชนะป้องกันความชื้นได้ดี
19. เครือ่ งมืออุปกรณ์ดบั เพลิง/กูภ้ ยั
ประจำรถ
19.1 มีทอ่ ดูดน้ำตัวหนอน (Hard Suction)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวรวมกัน 9
เมตร พร้อมข้อต่อทีต่ ดิ ตัง้ ด้านข้างหรือด้านบน
ของตัวรถ จำนวน 2 ชุด
19.2 หัวกรองผง (Strainer) ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมลิ้นกันน้ำไหลกลับ
พร้อมเชือกดึงลิน้ ยาว 15 เมตร จำนวน 2 ชุด
19.3 ตะกร้าสวมหัวกรองผงทำด้วยโลหะ
แบบพับเก็บได้ จำนวน 2 ชุด
19.4 ทีข่ นั ข้อต่อท่อดูด ใช้กบั ข้อต่อ 4 นิว้
พร้อมทีต่ ดิ ตัง้ สะดวกต่อการหยิบใช้งาน จำนวน
1 ชุด (มี 2 อัน)
19.5 ประแจขั น หัว ประปาแบบปรั บ
ขนาดได้ (Hydrant Wrench)
19.6 ทีข่ นั หัวประปาดับเพลิงแบบรูปตัว
T จำนวน 1 ชุด
19.7 ท่อดูดโฟมจากภายนอกยาวไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 2 ท่อ พร้อมข้อต่อซึง่
เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ดี
19.8 สายสูบดับเพลิง (Fire Hose) ทีผ่ ลิต
ได้ตามมาตรฐาน BS6391 ชนิดทอจากเส้นใย
สังเคราะห์ ภายนอกภายในเป็นยางสังเคราะห์
พิเศษ โดยผนึกหรือยึดแน่นเป็นเนือ้ เดียวกันกับ
เส้นใยทีท่ อเป็นสายดับเพลิง มีความทนทานต่อ
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี สภาพอากาศ การขัด-ถูท่ี
เกิดจากการเสียดสีได้ดี ทนแรงดันแตกระเบิดได้
50 บาร์ และทนแรงดันใช้งานได้ 16 บาร์
19.8.1 สายส่งน้ำขนาด 2 ½ นิว้ ยาว
20 เมตร มีขอ้ ต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 ½ นิว้
จำนวน 10 เส้น

19.8.2 สายส่งน้ำขนาด 1 ½ นิว้ ยาว
20 เมตร มีขอ้ ต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 ½ นิว้
จำนวน 6 เส้น
19.9 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเปลีย่ น
รูปแบบการฉีดได้ทง้ั ฉีดแบบลำตรง หรือปรับฉีด
เป็นฝอย/ม่านกันความร้อน และสามารถฉีด
เป็นลำตรง และฉีดเป็นฝอย/ม่านกันความร้อน
ได้ในเวลาเดียวกัน เพือ่ ลดอุณหภูมแิ ละเพือ่ ป้อง
กันความร้อนแก่เจ้าหน้าทีผ่ ถู้ อื หัวฉีด โดยเป็น
หัวฉีดทีไ่ ด้มาตรฐาน NFPA 1964 ซึง่ มีสมรรถนะ
การฉีดในลักษณะดังนี้
19.9.1 ฉีดในลักษณะเป็นลำตรงได้ใน
อัตราการฉีดน้ำ 360 ลิตร/นาที ทีแ่ รงดัน 5 บาร์
ฉีดได้ไกล 33 เมตร และฉีดเป็นฝอย/ม่านกัน
ความร้อนได้ในอัตราการฉีดน้ำ 360 ลิตร/นาที
ที่ 7 บาร์ จำนวน 6 ชุด
19.9.2 ฉีดในลักษณะเป็นลำตรงและ
ปรับฉีดเป็นฝอย/ม่านกันความร้อนได้ในอัตรา
การฉีดน้ำ 643 ลิตร/นาทีทแ่ี รงดัน 5 บาร์ ปลาย
หัวฉีดหุม้ ด้วยยางสังเคราะห์ มีดา้ มจับแบบด้าม
ปืน (Pistol Grip) และมีคนั โยกบังคับวาล์วสำหรับ
ปิด-เปิดน้ำ พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 ½
นิว้ รวมทัง้ มีกระบอกฉีดโฟมขนาดการขยายตัว
(Expansion Rate) 12 : 1 สำหรับสวมปลายหัว
ฉีด จำนวน 2 ชุด
19.10 หัวฉีดโฟมดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ปรับการฉีดเป็นลำและฉีดแผ่กระจายเป็นรูปพัด
ได้ อัตราฉีด 500 ลิตรต่อนาที ปิด-เปิดด้วยวาล์ว
แบบคันโยก มีทจ่ี บั สำหรับฉีด 2 จุดทีป่ ลายด้าม

หัวฉีดและกลางกระบอกฉีด ตรงปลายด้ามหัว
ฉีด มีขอ้ ต่อสวมเร็ว จำนวน 2 ชุด
19.11 น้ำยาโฟม เป็นน้ำยาอเนกประสงค์
ชนิด AFFF/AR 3% ใช้ได้กบั หัวฉีดและอุปกรณ์
ผลิตโฟมทุกชนิด ใช้ดบั เพลิงทีล่ กุ ไหม้สาร Hydrocarbon และสาร Polar Solvents ได้ดี โดย
เป็นน้ำยาโฟมทีไ่ ด้การรับรองตามมาตรฐาน UL
Listed/FM และมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่มผี ลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม ใช้ได้กับน้ำจืดและน้ำเค็ม มีอัตรา
ขยายตัวได้ 2 ขนาดเมือ่ ใช้กบั หัวฉีดและอุปกรณ์
ผลิตฟองโฟม และมีคณ
ุ สมบัตทิ ไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม จำนวน 2,000 ลิตร
19.12 หัวฉีดแบบม่านหมอกแบบตัง้ พืน้
ฉีดได้สงู 10 เมตร กว้าง 30 เมตร อัตราการฉีด
1,800 ลิตรต่อนาที พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด
2 ½ นิว้ จำนวน 1 ชุด
19.13 ข้อต่อแปลงเกลียว (Adaptor)
สำหรับต่อกับหัวสูบกับหัวประปาดับเพลิงขนาด
4x4 นิว้ จำนวน 2 ชุด
19.14 ข้อแยกสามทาง พร้อมวาล์วปิดเปิดขนาด 2 ½ นิว้ จำนวน 2 ชุด
19.15 เข็มขัดรัง้ สายดับเพลิงขนาด 2 ½
นิว้ จำนวน 4 เส้น
19.16 ทีป่ ระกบสายกันรัว่ จำนวน 4 เส้น
19.17 ขวานด้ามยาวดับเพลิงขนาด 6
ปอนด์ พร้อมด้ามไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ด้าม
19.18 แชลงเปิดประตูขนาดยาว 36 นิว้
จำนวน 2 ตัว
19.19 ไฟฉายแบบกันการระเบิด (Explosion Proof) ใช้แบตเตอรีช่ นิด Gastight NICD
Battery มีระยะการส่องสว่างมากกว่า 100 เมตร
สามารถส่องสว่างแบบใช้งานต่อเนือ่ ง 6 ชัว่ โมง
ครึง่ กรณีเปิดเป็นไฟสัญญาณแบบกระพริบใช้
งานได้นาน 23 ชัว่ โมง พร้อมมีอปุ กรณ์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 กระบอก
19.20 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 1 เครือ่ ง
19.21 เครือ่ งดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 เครือ่ ง
19.22 ชุดปฐมพยาบาล 24 รายการ
พร้อมกระเป๋า จำนวน 1 ชุด
19.23 บันไดอะลูมเิ นียมขนาดยืดได้ยาว
20 ฟุต จำนวน 1 อัน และบันไดเลือ่ นยืดได้ยาว
มากกว่า 13 ฟุต กางออกออกเป็นรูปตัว A สูง
เกินกว่า 8 ฟุต จำนวน 1 อัน
19.24 ชุดเครือ่ งมือกูภ้ ยั ช่วยชีวติ อเนก-

ประสงค์แบบสามารถปรับเปลีย่ นการใช้งานเป็น
เครื่องมือชนิดต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
บรรจุในกระเป๋าพร้อมมีที่ร้อยเข็มขัดนำติดตัว
ไปใช้งานได้สะดวก จำนวน 2 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย
19.24.1 ตัวด้ามสำหรับประกอบชุดเครือ่ ง
มือชนิดต่างๆ ที่หัวด้ามออกแบบสำหรับเป็น
ค้อนในตัว มีชอ่ งเสียบและตัวล็อคเพือ่ ประกอบ
ชุดเครื่องมือ ตัวด้ามจับหุ้มด้วยพลาสติกชนิด
ช่วยลดแรงกระแทกขณะใช้งาน มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า
20,000 โวลต์
19.24.2 ด้ามต่อเพิ่มความยาวของตัว
ด้ามในการใช้งาน
19.24.3 ชุดขวานติดใบเลือ่ ยตัดไม้พร้อม
ไม้วดั ระยะ
19.24.4 ชุดใบมีดตัดใบเลือ่ ยตัดโลหะ

19.24.5 ชุดเครือ่ งมืองัดทำลายเปิดทาง
19.24.6 พลัว่ ชนิดปรับเป็นจอบได้
19.24.7 กระเป๋าสำหรับเก็บชุดเครือ่ งมือ
19.24.8 สามเหลีย่ มยันล้อรถมีทจ่ี บั ถือ
ติดตัง้ ในทีห่ ยิบใช้งานได้สะดวก จำนวน 2 อัน
19.25 เครือ่ งมือกูภ้ ยั ทำงานด้วยระบบ
ไฮดรอลิก เป็นชุดเครือ่ งตัด-ถ่างอเนกประสงค์
ใช้กำลังไฟฟ้าจากชุดแบตเตอรีข่ นาด 24 V.2 AH.
ประกอบสำเร็จรูปเป็นชุดเดียวกัน ใช้งานในการ
ตัด ถ่าง กดบีบและดึงได้ในตัวเดียวกัน แรงดันใช้
งานสูงสุด 720 บาร์ มีสมรรถนะในการตัดเหล็ก
กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ม.ม. ได้ มีกำลัง
ในการถ่างสูงสุด 160 KN. ถ่างได้กว้างสุด 268
ม.ม. มีกำลังในการดึงสูงสุด 29.3 KN. มีกำลังใน

การกดบีบสูงสุดได้ 48 KN. น้ำหนักพร้อมในการ
ใช้งานไม่เกิน 18 ก.ก. พร้อมมีอปุ กรณ์ประกอบ
ในการใช้งาน ดังนี้
19.25.1 แบตเตอรีส่ ำรอง จำนวน 1 ก้อน
19.25.2 เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีแ่ บบใช้ไฟ
220 V. พร้อมกับสายพ่วงต่อความยาว 5 เมตร
สำหรับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ประจำรถ
19.25.3 สายสะพายคล้องไหล่
19.26 ชุดอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าทีส่ วม
ใส่ปฏิบตั งิ าน
19.26.1 ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัด
อากาศ ขนาดบรรจุอากาศสำหรับใช้หายใจได้
ไม่นอ้ ยกว่า 40 นาที จำนวน 2 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย ชุดหน้ากากหายใจ วาล์วหายใจ

ชุดควบคุมแรงดันอากาศ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
เตือนเมื่อแรงดันอากาศในถังอัดอากาศลดต่ำ
ลง มาตรวัดแรงดันอากาศในถัง ชุดสะพายหลัง
ถังอัดอากาศสำหรับหายใจขนาด 6 ลิตร ทนแรง
ดันได้ 300 บาร์
19.26.2 ชุดหมวกสวมพร้อมกล้องค้น
หาแบบตรวจจับรังสีความร้อนเพือ่ ค้นหาต้นเพลิง
และผู้ประสบเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ เป็นชนิด
สำเร็จ รูปพร้อมใช้งาน มีคณ
ุ ภาพได้การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Approved)
ระดับสากล ประกอบด้วย
19.26.2.1 ชุดหมวกนิรภัย (Helmet)
เป็นหมวกขึน้ รูปแบบชิน้ เดียว (One Piece Shell)
สามารถทนความร้อน (Fire Retardant) ได้ดี
ผลิตจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสและเคฟล่าร์
สามารถต้านทานเปลวไฟทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,000 องศา
เซลเซียสได้นาน 10 วินาที ภายในหมวกมีรอง
ในชนิดปรับขนาดได้และมีผา้ กันความร้อนคลุม
ป้องกันบริเวณลำคอของผูส้ วมใส่ มีชอ่ งหน้ากาก
ป้องกันใบหน้าชนิดจอกว้างทำด้วยโพลีคาร์บอเนต หนา 4 ม.ม. มีขอบยางนีโอพรีนผนึกโดย
รอบช่องหน้ากากกับตัวโครงหน้าหมวก ด้านหน้า
หมวกมีชอ่ งสำหรับต่อรับชุด Demand Valve ของ
ชุดเครือ่ งช่วยหายใจ (SCBA) เพือ่ ให้ชดุ หมวกฯ
สามารถทำงานร่วมกับชุดเครื่องช่วยหายใจได้
โดยออกแบบให้ระบบจ่ายอากาศเข้าภายในหมวก
เพือ่ ให้ผสู้ วมใส่ได้หายใจ สามารถป้องกันการเกิด
ฝ้าทีช่ อ่ งหน้ากากป้องกันใบหน้าและมีชอ่ งสำหรับ

พูดติดต่อสือ่ สารบริเวณด้านล่างของชุดหมวกฯ
19.26.2.2 ชุดกล้องค้นหาแบบตรวจรังสี
ความร้อน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ
200 เมตร ภาพจากชุดกล้องจะแสดงทีจ่ อแสดง
ภาพแบบภาพจริง (Augmented Reality Viewing
Optics) จอ LCD ความละเอียด 180,000 พิกเซล
สามารถมองเห็นภาพภายนอกทัง้ ในสภาพปกติ
หรือในสภาพที่มีหมอกควันโดยไม่ต้องเปลี่ยน
จุดมองของสายตา
19.26.2.3 แบตเตอรีส่ ำหรับให้กำลังไฟ
ชนิดติดตัง้ ภายในหมวก สามารถใช้งานได้นาน
2 ชัว่ โมง 30 นาที พร้อมมีสวิทช์ปดิ -เปิดสำหรับ
ใช้งานตัวกล้อง พร้อมมีระบบควบคุมการประจุ
ไฟแบบ Rapidly Charge
19.26.2.4 ชุดอุปกรณ์รบั -ส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย (Wireless Video System) เป็นชุด
อุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณภาพและเสียงจาก

ชุดหมวกพร้อมกล้องค้นหาแบบตรวจรังสีความ
ร้อน สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ดีในระยะไม่
น้อยกว่า 500 เมตร
19.26.2.5 ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟน/หูฟงั
ประกอบติดตัง้ กับชุดหมวกพร้อมมีสายต่อกับวิทยุ
สือ่ สารประจำตัวเจ้าหน้าที่ 1 ชุด และอุปกรณ์
สำหรับประจุไฟใหม่ให้กบั แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
19.26.3 ชุดป้องกันความร้อนสำหรับ
เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง เป็นชุดทีไ่ ด้มาตรฐาน NFPA
1976 เสื้อกางเกงชั้นนอกทำด้วยวัสดุทนไฟ
Nomex, Kevlar สามารถสะท้อนความร้อนได้
90% ชั้นกลางทำด้วยผ้าทนความร้อนเคลือบ
สารกันซึม สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านและกันไอ
ความร้อนจากภายนอกได้ พร้อมทั้งระบาย
ความร้อนจากภายในได้ ชั้นในทำด้วยผ้าทน
ความร้อน โดยชัน้ กลางและชัน้ ในเย็บติดกันซึง่
สามารถถอดแยกออกจากชุดชัน้ นอกได้ ชุดหนึง่

ประกอบด้วย เสือ้ กางเกง ชุดคลุมศีรษะ (Hood)
แบบภายในมีหมวกรองในหมวกชนิดปรับได้และ
มีแผ่นป้องกันหน้าเคลือบสารสะท้อนความร้อน
ถุงมือแบบแยกห้านิว้ (5 คู)่ รองเท้าบูท้ ยางสูง
16 นิว้ ขนาดทีเ่ หมาะสม (5 คู)่
20. ส่วนประกอบประจำรถ
20.1 กระจกมองหลังอย่างน้อยในรถ 1
บาน นอกรถ 2 บาน
20.2 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ
ครบถ้วนตามกฎหมาย (พรบ. ขนส่งทางบก)
20.3 ทีบ่ งั แดด กระจกบังลมหน้าในเก๋ง
คนขับ จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ที่
20.4 ทีช่ าร์จแบตเตอรี่ (ทีจ่ ดุ บุหรี)่ 1 ชุด
20.5 ทีป่ ดั น้ำฝนชนิดปรับความเร็วมาก
กว่า 2 ระดับ พร้อมเครือ่ งฉีดน้ำล้างกระจก
20.6 ระบบปรับอากาศภายในเก๋ง 1 ชุด
21. หนังสือคูม่ อื และอุปกรณ์ประจำรถ
21.1 หนังสือคูม่ อื การใช้งานรถดับเพลิง
จำนวน 2 เล่ม
21.2 หนังสือคูม่ อื การซ่อมบำรุง จำนวน
2 เล่ม
21.3 หนังสือคู่มือชิ้นส่วนรถดับเพลิง
จำนวน 2 เล่ม
21.4 หนังสือคูม่ อื การใช้และบำรุงรักษา
รถยดับเพลิงอาคาร จำนวน 2 เล่ม
21.5 หนังสือคูม่ อื ผังวงจรลำดับขัน้ ตอน
การใช้งานแผงควบคุมระบบดับเพลิง จำนวน 2 เล่ม
21.6 เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ประจำรถ ดังนี้
21.6.1 แม่แรงพร้อมด้ามขนาดยกได้ไม่
น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 ตัว
21.6.2 ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ตัว
21.6.3 ชุดประแจปากตาย 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
21.6.4 ชุดประแจแหวน 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
21.6.5 ประแจเลือ่ นขนาดยาว 10 นิว้
จำนวน 1 ตัว
21.6.6 คีมปากกว้าง ขนาดยาว 8 นิว้
จำนวน 1 ตัว
21.6.7 ไขควงปากแบน ขนาดยาว 6 นิว้
จำนวน 1 ด้าม
21.6.8 ไขควงปากแฉก ขนาดยาว 6 นิว้
จำนวน 1 ด้าม
21.6.9 ฆ้อนหัวกลม ขนาด 1.5 ปอนด์
จำนวน 1 ตัว
21.6.10 กล่องใส่เครือ่ งมือ จำนวน 1 กล่อง
21.7 มีเครือ่ งดับเพลิง ขนาด 2.5 ปอนด์
พร้อมติดตัง้ ตามมาตรฐาน จำนวน 1 เครือ่ ง

