
บทความนี้เป็นการเสนอรายละเอียด
ของรถดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ของ
การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ เพ่ือให้
ผู้อ่านไดเ้รียนรูถึ้งส่วนประกอบและอปุกรณ์
ท้ังหมดท่ีติดต้ังบนรถดับเพลิงมาตรฐานท่ีใช้
ในการระงับเหตุอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ำมันเช้ือ
เพลงิและสารเคม ีรวมถงึ อัคคภัียในอาคาร
บ้านเรือนและอัคคีภัยท่ัวไป

1. ลักษณะท่ัวไป
เปน็รถดบัเพลงิเอนกประสงค ์ออกแบบ

สำหรับใช้ดับเพลิงท่ีลุกไหม้จากน้ำมันเช้ือเพลิง
สารเคมีและเพลงิไหม้ท่ัวไป พร้อมอุปกรณ์ป้อง
กันภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ครบถ้วน

1.1  มีถังน้ำขนาดความจ ุ8,000 ลิตร
ถังโฟมขนาดความจุ 2,000 ลิตร ทำจากวัสดุไม่
เป็นสนิม

1.2 มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับ
เพลงิด้วยนำ้ผสมน้ำยาโฟม และระบบดบัเพลงิ

ด้วยผงเคมแีห้ง ขนาดความจ ุ250 กก.
1.3 ติดตัง้แทน่ปนืฉดีนำ้/โฟม ชุดม้วน

สายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย
ประจำตวัรถ ครบถว้นเพยีงพอตอ่การใชง้าน

1.4 ติดต้ังระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินพร้อม
ชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถดับเพลิงท่ัวไปได้ทุกชนิด มีอุปกรณ์ดับ
เพลงิพรอ้มใชง้าน

2. ตัวรถ
2.1 แชชซีส์และตัวรถออกแบบสำหรับ

ใช้ประกอบเป็นรถดับเพลิง (Nissan CWM 454
M/6, 320 Hp)

2.2 ความยาวชว่งลอ้ 4,800 ม.ม.
2.3 เป็นรถชนดิ 10 ล้อ ขับเคลือ่น 2

เพลา (6x4) และมลีอ้อะไหลพ่รอ้มกระทะลอ้
1 ชุด โดยมีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผูผ้ลิต
ครบถว้น

2.4 ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีท่ีน่ังพนักงานขับ
รถและพนกังานดบัเพลงิ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ท่ีนัง่ มี
ประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อคทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและ
มีอุปกรณ์ครบถว้นตามมาตรฐานผูผ้ลิต

2.5 มีท่ีเหยียบ (Step) หรือบันไดสำหรับ
ข้ึนปฏิบัติงานบนตัวรถ เป็นแบบพับเก็บได้ ส่วน
บนสุดของท่ีเหยียบหรือข้ันบันไดมีราวจับสำหรับ
จับยึดขณะข้ึนลงได้อย่างม่ันคงแข็งแรง
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2.6 มีส่วนท่ีเป็นพ้ืนรถสำหรับยืนปฏิบัติ
งาน และมขีอบกนัตกโดยรอบทกุด้าน

2.7 มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด
แบบบานเล่ือนทำด้วยอะลูมิเนียมกันน้ำและฝุ่น
ได้พร้อมกุญแจติดต้ังด้านข้างรถท้ังสองด้านรวม
ท่ีท้ายรถ 5 ตู้ กุญแจล็อคประตูทุกบานใช้กุญแจ
ดอกเดียวกัน ผนังและพืน้ของตู้เก็บอุปกรณ์ กรุ
ด้วยอะลูมิเนียมชนิดแผ่นเรียบหรือมีลายกันล่ืน
พ้ืนด้านบนของตูก้รุด้วยอะลมิูเนียมแผ่นชนิดมี
ลายกนัลืน่ ภายในตู้มีชัน้หรอืลิน้ชกัสำหรบัตดิ
ตั้งอุปกรณ์พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็ง
แรง โครงสร้างท้ังหมดของตู้เก็บอุปกรณ์ทำด้วย
อะลมิูเนยีมอลัลอยดฉ์ดีขึน้รปู (Extrusion) ซึง่
เปน็อะลมิูเนยีมเกรดไมต่ำ่กวา่ 6061T6 หรอื
เทียบเท่า โครงสร้างของตู้เก็บอุปกรณ์ สามารถ
ประกอบ ตดิตัง้และถอดเปลีย่นเปน็ชิน้ได้

2.8 นำ้หนกัรถยนตร์วมนำ้หนกับรรทกุ
ได้สูงสุด 26,000 กก.

2.9 ตวัรถพน่สแีดง ตวัอกัษรพน่ทบัขา้ง
ประตเูก๋งท้ัง 2 ด้าน แต่ละอักษร กว้าง 3/8 น้ิว
สูง 3 ½  น้ิว และตัวอักษรพ่นทับข้างถังท้ัง 2 ด้าน
แต่ละอักษร กว้าง 3/8 น้ิว สูง 3 ½  น้ิว หรือตาม
ท่ีราชการกำหนด

3. เคร่ืองยนต์
3.1 เคร่ืองยนต์และตัวรถต้องเป็นอักษร

เดียวกนั (Nissan motor 9F6TA-21)
3.2 เครือ่งยนต ์Nissan ดเีซล 4 จงัหวะ

6 สูบแถว เรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็น
เคร่ืองยนต์ดีเซลได้มาตรฐาน มอก.1295-2541

3.3 กำลังสูงสุด 320 แรงมา้ ท่ี 2,100
รอบ/นาที

3.4 เคร่ืองยนต์ผ่านมาตรฐานทอ่ไอเสีย
มอก.1295-2541

3.5 ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบไดเรค
อินเจคชัน่

3.6 มีระบบระบายความรอ้นเคร่ืองยนต์
ด้วยน้ำ (เทอร์โบ อินเตอร์คูล) มาตรฐานยโูร 2
นอกเหนือจากระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์
ปกต ิในกรณใีชเ้ครือ่งสบูนำ้ดบัเพลงิ

4. ระบบส่งกำลัง
4.1 เกียรเ์ปน็แบบกระปกุ เดนิหนา้ 6

Speed เกียร์ถอยหลัง 1 Speed ต้ังแต่เกียร์ 2-6
เป็นชนดิ Synchromesh

4.2 คลตัชเ์ปน็แบบแหง้แผน่เดยีว ควบ
คุมด้วยระบบไฮโดรลกิ

4.3 มีระบบถ่ายทอดกำลัง (Full Power  PTO)

สำหรับขับเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงพร้อมระบบระบาย
ความร้อนขณะทำงาน และมีชุดเพลาส่งกำลังขับ
เคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ท่อเพลาเป็นท่อแบบไม่มี
ตะเข็บ (Seamless) มีชุดเพลาอยา่งน้อย 2 ชุด
เป็นแบบสามารถชักเลื่อนได้

5. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
5.1 ระบบไฟฟา้ 24 โวลต์
5.2 อัลเทอรเ์นเตอรช์นดิ 24 โวลต ์40

แอมแปร์
5.3 มอเตอรส์ตารท์ชนดิ 24 โวลต์
5.4 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ขนาด

ความจ ุ100 แอมแปร/์ช่ัวโมง  จำนวน 2 ลูก
5.5 มีสัญญาณไฟถกูตอ้งครบถว้นตาม

กฎจราจร
5.6 มีแสงสว่างภายในเก๋งและตู้เก็บอุป-

กรณ์ทุกตู้ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

5.7 มีไฟสว่างท่ีแผงควบคุมการใช้เคร่ือง
สูบนำ้ดับเพลงิและในตูทุ้กตู้

5.8 มีไฟติดต้ังบนหลังคาความยาว 162
ซม. เป็นโคมไฟแบบโค้งมนลดแรงเสียดทานลม
ฝาครอบสีแดงทำด้วยวัสดุทนความร้อน (โพลี-
คาร์บอเนต) มีฐานรองรับเพ่ือยึดกับขอบหลังคา
เก๋ง ภายในประกอบดว้ยโคมไฟหมนุจำนวน 3
ชุด ชุดท่ีอยู่ตรงกลางมีแผ่นสะท้อนแสง มีไฟส่อง
สว่างด้านหลัง 2 ชุด มีไฟกระพริบด้านหน้า 2 ชุด
พร้อมมีสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแบบกระพริบ
(Strobe Light) จำนวน 4 ชุด โดยจัดวางตำแหน่ง
ติดต้ังอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานผูผ้ลิต

5.9 มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูด
ขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้
ไม่น้อยกว่า 4 แบบ (Horn, Wail, Yelp, Phaser)
พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual



ปรับความดังเมื่อใช้ไมโครโฟน ขณะพูดจะตัด
เสียงสญัญาณอืน่ทีก่ำลงัใชอ้ยูแ่ละเสยีงรบกวน
ได ้ท้ังนี ้สามารถควบคมุการทำงานของชดุไฟ
สัญญาณและการทำเสยีงต่างๆ ได้ท่ีชุดไมโคร-
โฟน พรอ้มมท่ีีสำหรบัตดิตัง้ไมโครโฟนบนเสา
โลหะแบบปรบัทิศทางได้อยู่ภายในห้องเก๋งและ
มีลำโพงขยายเสียงติดต้ังในตำแหน่งท่ีเหมาะสม

5.10 มีสปอตไลท์ขนาด 65 วัตต์ และให้
กำลงัแสงสวา่ง 400,000 แรงเทยีน ติดตัง้อยู่
ดา้นหนา้ซา้ยและขวาของเกง๋ ปรบัสอ่งสวา่งได้
จากภายในเก๋งโดยปรับหมุนในแนวต้ังได้รอบตัว
และหมุนส่ายได้ 360 องศา ปรับมุมส่องสว่างใน
แนวตัง้ (ก้ม-เงย) ไดร้วมกนัไมน่อ้ยกวา่ 120
องศา ชดุไฟชบุโครเมยีมกนัสนมิหรอืพลาสตกิ
PVC จำนวน 2 ชุด

5.11 ด้านท้ายของตัวถังรถดับเพลิงติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพรบิ รูปแบบกระพรบิเป็นแบบ
Double Flash โคมไฟสีแดง จำนวน 2 ชุด และมี
ไฟสอ่งสวา่ง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 50 วตัต ์ตดิอยู่
ด้านท้ายรถในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถ
ก้ม-เงยได ้จำนวน 2 ดวง

5.12 ไฟส่องสว่างชนิดหลอดไฟ ทรงยาว
ติดตั้งภายในกล่องโคมไฟ ทำด้วยอะลูมิเนียม
อลัลอยฉดีขึน้รปู พรอ้มฝาปดิดา้นหนา้โคมไฟ
แบบสามารถกันน้ำได้ ติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้
เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ ทั้งด้านซ้าย
และดา้นขวา

5.13 มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

6. ระบบกันสะเทือน
6.1 ดา้นหนา้มแีหนบพรอ้มโชค๊อพั
6.2 ด้านหลังมีแหนบตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต
7. ระบบห้ามล้อ
7.1 ล้อหน้า-หลังตามมาตรฐานผูผ้ลิต
7.2 มีห้ามลอ้จอดพกั (Parking Brake)
8. ระบบบังคับเล้ียว
8.1 แบบลูกปืนหมุนรอบตัว แกนพวง

มาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

8.2 พวงมาลยัขวามรีะบบชว่ยผอ่นแรง
(Hydraulic Power Steering)

8.3 รศัมวีงเลีย้วแคบสดุตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

9. กระทะล้อและยาง
9.1 ยางขนาด 11.00-20 ผ้าใบ 16 ช้ัน
9.2 มียางอะไหล ่พร้อมกระทะลอ้ 1 ชุด

ติดตัง้ในตำแหนง่ท่ีเหมาะสม
9.3 ดอกยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
10. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emer-

gency Lighting System)
10.1 เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ขบัดว้ยเครือ่ง

ยนตเ์บนซนิ 4 จังหวะ (Honda EM 4500 SX)
ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ ขนาด 11 แรงม้า
มีขนาดในการผลิตกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
4,000 VA. แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. ระบบ
สตาร์ทเครื่องเป็นแบบใช้ไฟฟ้าและเชือกดึง
(Recoil Start) มีถังบรรจเุชือ้เพลงิสามารถใช้

งาน ไดน้านตอ่เนือ่ง 6-8 ชัว่โมง มีระบบปรบั
น้ำมันอัตโนมัติ มีระบบตัดการทำงานของเคร่ือง
ยนตอั์ตโนมติัเม่ือระดบันำ้มันเครือ่งของเครือ่ง
ยนตต่์ำกว่าเกณฑ ์และมไีฟ DC 12 โวลต ์จ่าย
ออกสำหรับปะทุไฟแบตเตอรี่

10.2 มีชดุโคมไฟสอ่งสวา่งตดิตัง้อยูบ่น
ตัวรถ หัวรถติดโคมไฟชนิดฮาโลเจนขนาด 500
วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ดวง สามารถปรับมุม
การส่องสว่างในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 360
องศา ปรับแสงสว่างในแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า
180 องศา

10.3 เสาสำหรับติดต้ังโคมไฟ เป็นแบบ
สวมต่อกัน (Telescopic Mast) ตัวเสาทำด้วยโลหะ



เคลือบผิวด้วยระบบ Anodized สามารถเลื่อน
ความสูงได้ด้วยระบบแรงดนัลมขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าแบบใช้กำลังไฟจากตัวรถ เมื่อยืดสูงสุด
ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 3.80 เมตร (วัดท่ีฐาน
ของเสา) สามารถปรับหมุนส่องสว่างได้รอบตัว

10.4 สายไฟฟา้สำหรบัจา่ยไฟฟา้ไปยงั
ชุดโคมไฟส่องสว่างอยู่ภายในชุดเสาไฟอย่างเรียบ
รอ้ย (Internal Cable) โดยทีหั่วเสาไฟมจีดุตอ่
ไฟฟา้ (Electronic Socket)

สนิม (Stainless Steel) เกรด 316L และมี
อุปกรณ์ส่วนประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน
NFPA 1901

12.2 ถังมีขนาดบรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร
ภายในมีแผ่นกันกระแทกก้ันเป็นช่อง จำนวน 1
ช่องและเสรมิความแข็งแรงของถังน้ำ ส่วนบนมี
ช่องสำหรับเติมน้ำยาโฟมพร้อมฝาปิดล็อคได้และ
ออกแบบให้มีชุดอุปกรณ์ช่วยลดการเกิดฟองใน
ขณะเติมน้ำยาโฟมลงถงั

12.3 มีทางส่งน้ำยาโฟมเข้าระบบผสม
โฟม (Pneumatic Actuator) พร้อมวาล์วปิด-เปิด
แบบสามารถควบคุมการทำงานได้ท่ีแผงควบคุม
การทำงานระบบดบัเพลงิ

12.4 มีท่อระบายอากาศสำหรบัการสูบ
ส่งโฟมพรอ้มมาตรวดัระดบัโฟมในถงั และส่วน
ประกอบอืน่ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

13. เคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง
13.1 เป็นเคร่ืองสูบน้ำผลิตได้มาตรฐาน

DIN EN 1028 จากโรงงานได้การรับรองมาตรฐาน
ระบบคณุภาพ ISO9001:2000 ซึง่ออกแบบ
สำหรับใชส้ำหรับดับเพลงิโดยเฉพาะ ตัวเส้ือทำ
ดว้ยโลหะทนทานตอ่การกดักรอ่นของนำ้ทะเล
หรือน้ำเค็มได้ เป็นเคร่ืองสูบน้ำแบบผสม โดยมี
เคร่ืองสูบน้ำหลัก (Main Pump) แบบแรงไหลหนี
ศูนย์ (Centrifugal Pump) ระหัด 2 ช้ัน สามารถสูบ
น้ำได้ 5,100 ลิตรต่อนาทีท่ีแรงดัน 10 บาร์ และ
มีเคร่ืองสูบน้ำแบบแรงดันสูง (High Pressure Pump)
ระหดั 3 ช้ัน สามารถจา่ยนำ้แรงดนัสูงได้ 590
ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน 40 บาร์ โดยสามารถใช้ร่วม
กับเครื่องสูบน้ำหลักได้เมื่อต้องการ และหยุด
หมุนอยา่งสมบรูณ์ เม่ือต้องการใชเ้ครือ่งสูบนำ้
หลักเพียงอยา่งเดียว

ช่องสำหรับลงทำความสะอาด (Manhole) ขนาด
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 50 ซม. พรอ้มฝาปดิลอ็คได้
จำนวน 1 ช่อง

11.3 มีทางส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 ½  นิว้ พรอ้มวาลว์ปดิ-เปดิอยูด่า้นขา้ง
ของตวัรถ ข้างละ 2 ทาง

11.4 มีทางระบายน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่า
ศนูยก์ลางตามมาตรฐานผูผ้ลติ จำนวน 2 ทาง

11.5 มีท่อระบายอากาศและทอ่ระบาย
น้ำล้น มาตรวัดระดับน้ำในถังและส่วนประกอบ
อืน่ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

11.6 ถังน้ำยึดติดกับตัวรถอย่างมั่นคง
ปลอดภัย มีอุปกรณ์ลดแรงกด-แรงเค้นใน
ระหวา่งขับเคลือ่นสำหรบัยดึ ติดตัง้กับตวัรถ

12. ถังบรรจุโฟม
12.1 ถังบรรจุโฟมทำด้วยโลหะปลอด

11. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)
11.1 ถังบรรจุน้ำทำด้วยโลหะปลอดสนิม

(Stainless Steel) เกรด 316L และมอุีปกรณ์
ส่วนประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน NFPA 1901

11.2 ถังมีขนาดบรรจุน้ำได้ 8,000 ลิตร
ภายในมีแผ่นกันกระแทกก้ันเป็นช่อง จำนวน 4
ช่องและเสรมิความแข็งแรงของถังน้ำ ส่วนบนมี



13.2 มีระบบทำสุญญากาศแบบอัตโนมัติ
สมบูรณ์ (Fully Automatic) ทำงานและเลิก
ทำงานโดยอตัโนมัติ สามารถสูบน้ำในระดบัลึก
ได้ไม่น้อยกว่า 8 เมตร ข้ึนได้ภายในเวลาไมเ่กิน
1 นาที ขณะทำสุญญากาศไมต้่องใช้น้ำมันหล่อ
ลื่น ประกอบติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกัน
กับเครื่องสูบน้ำทำงานโดยได้รับกำลังโดยตรง
จากแกนเพลาเครือ่งสูบน้ำ

13.3 มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว จำนวน 2 ทาง พร้อมวาล์ว
ปิด-เปิดและขอ้ต่อพรอ้มฝาปดิ

13.4 มีทางรับน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 ½  น้ิว จำนวน 2 ทาง
พร้อมวาล์วปิด-เปิด

13.5 มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วปิด-
เปิดแบบสามารถใชง้านอตัโนมติัเม่ือเครือ่งสูบ
น้ำดับเพลิงทำงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½
นิว้ ดา้นขา้งของตวัรถทัง้สองขา้งๆ ละ 3 ทาง

13.6 เครือ่งสบูนำ้ดบัเพลงิ ไดร้บักำลงั
ขับเคล่ือนจากเครือ่งยนต์ของรถผ่านระบบถา่ย
ทอดกำลัง

13.7 มีระบบควบคุมความดันการใช้งาน
ของระบบดบัเพลงิให้คงท่ีตามความตอ้งการใช้
งาน โดยสามารถเลอืกใชง้านทัง้แบบอตัโนมตัิ
และแบบแมน่วล

13.8 มีมาตรวัดและวงจรการทำงานของ
ระบบน้ำและระบบโฟมสำหรับดับเพลิงที่แผง
ควบคมุการทำงาน และมมีาตรวดัตา่งๆ อยา่ง
น้อย ดังน้ี

13.8.1 มาตรวัดแรงดูด
13.8.2 มาตรวัดแรงดัน
13.8.3 มาตรวัดแรงดันสูง
13.8.4 มาตรวัดระดับน้ำ
13.8.5 มาตรวัดระดับโฟม
13.8.6 มาตรวัดเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง
13.8.7 ไฟสัญญาณแสดงการทำงาน

ของเคร่ืองสูบน้ำหลักและเคร่ืองสูบน้ำแรงดันสูง
พรอ้มมีชุดควบคมุการทำงานของเครือ่งสูบนำ้

13.9 การควบคมุการทำงานของระบบ
ผสมโฟม ท่อทางดับเพลิง และระบบปอ้งกันตน
เองทั้งหมด ควบคุมที่ตำแหน่งติดตั้งของแผง
มาตรวดัควบคมุการทำงาน

14. ระบบผสมโฟมและท่อทาง (Foam
Proportioning System and Piping)

14.1 มีระบบสบูจ่ายโฟมเพือ่ผสมน้ำยา
โฟม จ่ายออกทีปื่นฉีด (Water/Foam Monitor)
และทางจ่ายขนาด 2 ½   น้ิว โดยมีระบบควบคุม
ปรมิาณของโฟมใหเ้หมาะสมถกูตอ้งตามอตัรา
ส่วนทีสั่มพันธ์กับปรมิาณของนำ้โดยอตัโนมติั

14.2 เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถ
ตั้งอัตราส่วนผสมของน้ำยาโฟมได้ไม่น้อยกว่า
1-6% ไม่น้อยกว่า 3 อัตราท่ีแผงควบคุมการทำงาน

14.3 ระบบผสมโฟมเป็นระบบท่ีสามารถ
เลือกใช้น้ำหรือน้ำผสมโฟมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุกทางจา่ย และมรีะบบทีอ่อกแบบใหส้ามารถ
เลอืกจา่ยนำ้และนำ้/โฟมไดพ้รอ้มกนั

14.4 สามารถเลอืกใชโ้ฟมไดท้ั้งจากถงั
บรรจุโฟมประจำรถและรับน้ำยาโฟมจากภาย

นอกเขา้ระบบผสมโฟมได้
14.5 มีระบบล้างท่อทางดับเพลิง

(Flushing) ท้ังระบบ
14.6 ระบบท่อทางออกแบบใหส้ามารถ

ป้องกันแรงบิดหรือแรงเค้นระหว่างการใช้งานได้
15. ม้วนสายดบัเพลงิ (Hose Reel)
15.1 มีชุดม้วนสายดับเพลิงสะดวกต่อการ

หยิบใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกได้ทั้งด้าน
ซ้ายและด้านขวาของชุดม้วนสายโดยสายไม่เสียด
สีกับตวัถงัรถ จำนวน 2 ชดุ ชดุลอ้มว้นเกบ็สาย
ดับดับเพลิงทำด้วยโลหะปลอดสนมิ (Stainless
Steel) สายฉดีทำด้วยยางเสรมิเส้นใยทีท่นแรง
ดันใช้งานได้ 40 บาร์ ไม่ยุบตัวเม่ือม้วนเก็บ ขนาด



เส้นผ่าศนูยก์ลางภายใน 1 น้ิว ยาว 100 ฟุต มี
หัวฉีดหมอกชนดิน้ำแรงดนัสูง (High Pressure
Fog) สามารถปรับฉีด 150 ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน
40 บาร์ พร้อมมีกระบอกฉีดโฟมสำหรับสวม
ปลายหวัฉีด

15.2 ชุดม้วนสายดับเพลิงสามารถใช้
งานได้ท้ังเคร่ืองสูบน้ำหลักและเคร่ืองสูบน้ำแรง
ดันสูง มีวาล์วแบบบอลวาลว์บังคับปิด-เปิดด้วย
คันโยก จำนวน 2 ชุด

16. ปืนฉีดน้ำ/โฟม (Water/Foam
Monitor)

16.1 ติดตัง้บนตวัรถ ทำงานดว้ยระบบ
ไฟฟ้าควบคุมการหมุนฉีด ปรับมุมก้ม-เงย และ
ปรับรูปแบบการฉีดได้จากภายในเก๋งและท่ีด้าน
ท้ายของรถ ควบคมุจากระยะไกลดว้ย Remote
Control) ได ้30 ฟุต พรอ้มมีระบบควบคมุด้วย
มือ (Manual Override) ในกรณฉีกุเฉนิ

16.2 แท่นปืนฉีดสามารถเลือกฉีดได้ท้ัง
นำ้และนำ้ผสมโฟม ทำดว้ยโลหะปลอดสนมิ มี
อัตราฉีดสูงสุด 4,800 ลิตร/นาที ท่ีกำลังดัน 10
บาร ์สามารถฉดีเปน็ลำตรงไดไ้กลไมน่อ้ยกวา่
80 เมตร และสามารถฉีดแผ่กระจายได้ (Com-
bination Fog & Straight Stream)

16.3 แท่นปืนสามารถหมุนฉีดในแนว
ราบได ้344 องศา ทำมุมก้มได้ 45 องศา และ

มุมเงยได ้90 องศา
16.4 มีที่เก็บแท่นปืนและสามารถยืด

ออกใช้งานได้จากตำแหน่งเก็บ โดยมีความสูง
เม่ือยดืออกไมน่อ้ยกวา่ 60 ซม. สามารถควบ
คุมการออกใชง้านและการเกบ็แทน่ปนืกลบัไป
อยู่ในตำแหน่งเก็บโดยอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า

17. ระบบป้องกันตนเอง (Ground Pro-
tection)

17.1 มีหัวฉีดป้องกันตนเอง (Ground
Sweep Nozzles) ติดตัง้อยูต่อนหนา้ของรถฉดี
แผ่กระจายเปน็รูปพัด (Fan Stream) จำนวน 2
หัวฉีด

17.2 มีหัวฉดีใตท้้องรถ (Under Truck
Nozzles) ติดตั้งบริเวณหน้าล้อรถหรือในตำ-
แหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเปลวไฟ เป็นหัว
ฉีดแบบฉดีเปน็ฝอยแผก่ระจาย (Fog Nozzles)
จำนวน 6 หัวฉดี มีอตัราฉดีพอเพยีงตอ่การใช้
งานป้องกันตัวเอง

18. ระบบดับเพลิงผงเคมี (Dry Chemi-
cal System)

18.1 ระบบผงเคมีดับเพลิงติดต้ังอยู่ภาย
ในตู้บนตัวถังรถแบบเป็นชุดสำเร็จรูปจากโรงงาน
ผู้ผลิตท่ีได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบและตรวจ
สอบจากบริษัทหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

18.2 ถังเคมีแห้งบรรจุผงเคมีดับเพลิง

ประเภท ABC ปรมิาณ 250 กก. มีช่องใหก๊้าซ
ไนโตรเจนเขา้และชอ่งผงเคมอีอกพรอ้มวาลว์

18.3 ท่อก๊าซไนโตรเจนบรรจุก๊าซ มี
ปริมาณเพียงพอทีจ่ะขับดันผงเคมีได้หมดถัง

18.4 มีสายฉดีผงเคมแีห้งม้วนอยูใ่นลอ้
ม้วนเก็บสาย ประกอบติดต้ังเป็นชุดสำเร็จรูปอยู่
ด้านข้าง ถังบรรจุผงเคมีพร้อมหัวฉีดผงเคมีเป็น
ชนิดมีวาล์วปิด-เปิด สามารถฉีดผงเคมีได้ 2 หัว
ฉีดในอัตรารวม 4 กก./วินาที ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางภายใน ½  น้ิว ยาวมากกว่า 20 เมตร ม้วน
อยู่ในล้อเก็บ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีวาล์วปิด-
เปิดผงเคมี และมีวาล์วปิด-เปิดเพ่ือล้างทำความ
สะอาดสายหลงัการใช้งาน สายสามารถดึงออก
ใช้งานและม้วนเก็บได้สะดวก

18.5 มีมาตรวัดแรงดันผงเคมีติดตั้งที่
แผงควบคุมการใช้งานภายในตู้เก็บอุปกรณ์

18.6 มีข้ันตอนและวิธีใช้งานแสดงท่ีแผง
ควบคมุเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

18.7 ชุดระบบผงเคมีแห้ง เป็นชุดท่ีผลิต
ขึ้นได้ตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้ทันที
และมผีงเคมีสำรองอกี 1 ชุด (250 กก.) บรรจุ
ในภาชนะป้องกันความชื้นได้ดี

19. เครือ่งมืออุปกรณดั์บเพลงิ/กู้ภัย
ประจำรถ

19.1 มีท่อดูดน้ำตัวหนอน (Hard Suction)



ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวรวมกัน 9
เมตร พรอ้มข้อตอ่ท่ีติดตัง้ด้านขา้งหรอืดา้นบน
ของตวัรถ จำนวน 2 ชุด

19.2 หัวกรองผง (Strainer) ขนาดเสน้
ผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมลิ้นกันน้ำไหลกลับ
พรอ้มเชอืกดงึลิน้ยาว 15 เมตร จำนวน 2 ชุด

19.3 ตะกร้าสวมหัวกรองผงทำด้วยโลหะ
แบบพบัเก็บได ้จำนวน 2 ชุด

19.4 ท่ีขันข้อต่อท่อดูด ใช้กับข้อต่อ 4 น้ิว
พร้อมท่ีติดต้ังสะดวกต่อการหยิบใช้งาน จำนวน
1 ชุด (มี 2 อัน)

19.5 ประแจขันหัวประปาแบบปรับ
ขนาดได ้(Hydrant Wrench)

19.6 ท่ีขันหัวประปาดบัเพลิงแบบรูปตัว
T จำนวน 1 ชุด

19.7 ท่อดูดโฟมจากภายนอกยาวไม่
นอ้ยกวา่ 5 ฟตุ จำนวน 2 ท่อ พรอ้มขอ้ตอ่ซึง่
เปน็ไปตามมาตรฐานและสามารถใชง้านไดด้ี

19.8 สายสูบดับเพลิง (Fire Hose) ท่ีผลิต
ได้ตามมาตรฐาน BS6391 ชนิดทอจากเส้นใย
สังเคราะห ์ภายนอกภายในเปน็ยางสงัเคราะห์
พิเศษ โดยผนึกหรือยึดแน่นเป็นเน้ือเดียวกันกับ
เส้นใยท่ีทอเป็นสายดับเพลิง มีความทนทานต่อ
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคม ีสภาพอากาศ การขัด-ถูท่ี
เกิดจากการเสียดสีได้ดี ทนแรงดันแตกระเบิดได้
50 บาร ์และทนแรงดนัใชง้านได ้16 บาร์

19.8.1 สายสง่น้ำขนาด 2 ½   น้ิว ยาว
20 เมตร มีข้อตอ่แบบสวมเรว็ขนาด 2 ½   นิว้
จำนวน 10 เส้น

19.8.2 สายสง่น้ำขนาด 1 ½   น้ิว ยาว
20 เมตร มีข้อตอ่แบบสวมเรว็ขนาด 2 ½  น้ิว
จำนวน 6 เส้น

19.9 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเปล่ียน
รูปแบบการฉีดได้ท้ังฉีดแบบลำตรง หรือปรับฉีด
เป็นฝอย/ม่านกันความร้อน และสามารถฉีด
เป็นลำตรง และฉีดเป็นฝอย/ม่านกันความร้อน
ได้ในเวลาเดียวกัน เพ่ือลดอุณหภูมิและเพ่ือป้อง
กันความรอ้นแกเ่จา้หนา้ทีผู้่ถือหวัฉดี โดยเปน็
หัวฉีดท่ีได้มาตรฐาน NFPA 1964 ซ่ึงมีสมรรถนะ
การฉีดในลักษณะดังน้ี

19.9.1 ฉีดในลกัษณะเปน็ลำตรงไดใ้น
อัตราการฉีดน้ำ 360 ลิตร/นาที ท่ีแรงดัน 5 บาร์
ฉดีไดไ้กล 33 เมตร และฉดีเปน็ฝอย/ม่านกนั
ความร้อนได้ในอัตราการฉีดน้ำ 360 ลิตร/นาที
ท่ี 7 บาร ์จำนวน 6 ชุด

19.9.2 ฉีดในลักษณะเป็นลำตรงและ
ปรับฉีดเป็นฝอย/ม่านกันความร้อนได้ในอัตรา
การฉีดน้ำ 643 ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน 5 บาร์ ปลาย
หัวฉีดหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีด้ามจับแบบด้าม
ปืน (Pistol Grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับ
ปิด-เปิดน้ำ พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 ½
น้ิว รวมท้ัง มีกระบอกฉีดโฟมขนาดการขยายตวั
(Expansion Rate) 12 : 1 สำหรับสวมปลายหัว
ฉีด จำนวน 2 ชุด

19.10 หัวฉีดโฟมดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ปรับการฉีดเป็นลำและฉีดแผ่กระจายเป็นรูปพัด
ได้ อัตราฉีด 500 ลิตรต่อนาที ปิด-เปิดด้วยวาล์ว
แบบคันโยก มีท่ีจับสำหรับฉีด 2 จุดท่ีปลายด้าม

หัวฉดีและกลางกระบอกฉดี ตรงปลายดา้มหวั
ฉีด มีข้อตอ่สวมเรว็ จำนวน 2 ชุด

19.11 น้ำยาโฟม เป็นน้ำยาอเนกประสงค์
ชนดิ AFFF/AR 3% ใชไ้ด้กับหัวฉดีและอปุกรณ์
ผลิตโฟมทกุชนดิ ใชดั้บเพลงิท่ีลุกไหม้สาร Hy-
drocarbon และสาร Polar Solvents ได้ดี โดย
เป็นน้ำยาโฟมท่ีได้การรับรองตามมาตรฐาน UL
Listed/FM และมีคุณสมบัติไม่มีผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อม ใช้ได้กับน้ำจืดและน้ำเค็ม มีอัตรา
ขยายตัวได้ 2 ขนาดเม่ือใช้กับหัวฉีดและอุปกรณ์
ผลิตฟองโฟม และมีคุณสมบัติท่ีไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม จำนวน 2,000 ลิตร

19.12 หัวฉีดแบบม่านหมอกแบบต้ังพ้ืน
ฉีดได้สูง 10 เมตร กว้าง 30 เมตร อัตราการฉีด
1,800 ลิตรตอ่นาท ีพรอ้มข้อตอ่สวมเรว็ขนาด
2 ½  น้ิว จำนวน 1 ชุด

19.13 ข้อต่อแปลงเกลียว (Adaptor)
สำหรับต่อกับหัวสูบกับหัวประปาดับเพลิงขนาด
4x4 น้ิว จำนวน 2 ชุด

19.14 ข้อแยกสามทาง พร้อมวาล์วปิด-
เปิดขนาด 2 ½  น้ิว จำนวน 2 ชุด

19.15 เข็มขัดร้ังสายดับเพลิงขนาด 2 ½
น้ิว จำนวน 4 เส้น

19.16 ท่ีประกบสายกันร่ัวจำนวน 4 เส้น
19.17 ขวานดา้มยาวดบัเพลงิขนาด 6

ปอนด์ พร้อมด้ามไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ด้าม
19.18 แชลงเปิดประตูขนาดยาว 36 น้ิว

จำนวน 2 ตัว
19.19 ไฟฉายแบบกนัการระเบดิ (Ex-

plosion Proof) ใช้แบตเตอร่ีชนิด Gastight NICD
Battery มีระยะการส่องสว่างมากกว่า 100 เมตร
สามารถส่องสว่างแบบใชง้านต่อเน่ือง 6 ช่ัวโมง
ครึง่ กรณเีปดิเปน็ไฟสญัญาณแบบกระพรบิใช้
งานไดน้าน 23 ชัว่โมง พรอ้มมอีปุกรณส์ำหรบั
ชารจ์แบตเตอรี ่จำนวน 2 กระบอก

19.20 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 20 ปอนด ์จำนวน 1 เครือ่ง

19.21 เคร่ืองดับเพลิงชนิดคาร์บอนได-
ออกไซด ์ขนาด 10 ปอนด ์จำนวน 1 เครือ่ง

19.22 ชุดปฐมพยาบาล 24 รายการ
พรอ้มกระเปา๋ จำนวน 1 ชดุ

19.23 บันไดอะลูมิเนียมขนาดยืดได้ยาว
20 ฟุต จำนวน 1 อัน และบันไดเล่ือนยืดได้ยาว
มากกวา่ 13 ฟตุ กางออกออกเปน็รปูตวั A สูง
เกินกวา่ 8 ฟุต จำนวน 1 อัน

19.24 ชุดเคร่ืองมือกู้ภัยช่วยชีวิตอเนก-



ประสงค์แบบสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานเป็น
เครื่องมือชนิดต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
บรรจุในกระเป๋าพร้อมมีที่ร้อยเข็มขัดนำติดตัว
ไปใช้งานได้สะดวก จำนวน 2 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย

การกดบีบสูงสุดได้ 48 KN. น้ำหนักพร้อมในการ
ใช้งานไม่เกิน 18 ก.ก. พร้อมมีอุปกรณ์ประกอบ
ในการใชง้าน ดงันี้

19.25.1 แบตเตอร่ีสำรอง จำนวน 1 ก้อน
19.25.2 เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีแบบใช้ไฟ

220 V. พร้อมกับสายพ่วงต่อความยาว 5 เมตร
สำหรับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ประจำรถ

19.25.3 สายสะพายคลอ้งไหล่
19.26 ชุดอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าท่ีสวม

ใส่ปฏิบัติงาน
19.26.1 ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัด

อากาศ ขนาดบรรจอุากาศสำหรบัใชห้ายใจได้
ไม่น้อยกวา่ 40 นาท ีจำนวน 2 ชุด แตล่ะชดุ
ประกอบดว้ย ชดุหนา้กากหายใจ วาลว์หายใจ

ชุดควบคุมแรงดันอากาศ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
เตือนเมื่อแรงดันอากาศในถังอัดอากาศลดต่ำ
ลง มาตรวัดแรงดันอากาศในถงั ชุดสะพายหลงั
ถังอัดอากาศสำหรับหายใจขนาด 6 ลิตร ทนแรง
ดันได ้300 บาร์

19.26.2 ชดุหมวกสวมพรอ้มกลอ้งคน้
หาแบบตรวจจับรังสีความร้อนเพ่ือค้นหาต้นเพลิง
และผู้ประสบเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ เป็นชนิด
สำเร็จ รูปพร้อมใช้งาน มีคุณภาพได้การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภยั (Safety Approved)
ระดบัสากล ประกอบดว้ย

19.26.2.1 ชดุหมวกนริภยั (Helmet)
เป็นหมวกข้ึนรูปแบบช้ินเดียว (One Piece Shell)
สามารถทนความรอ้น (Fire Retardant) ได้ดี
ผลิตจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสและเคฟล่าร์
สามารถต้านทานเปลวไฟท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศา
เซลเซยีสไดน้าน 10 วนิาท ีภายในหมวกมรีอง
ในชนิดปรับขนาดได้และมีผ้ากันความร้อนคลุม
ป้องกันบริเวณลำคอของผู้สวมใส่ มีช่องหน้ากาก
ป้องกันใบหน้าชนิดจอกว้างทำด้วยโพลีคาร์บอ-
เนต หนา 4 ม.ม. มีขอบยางนีโอพรีนผนึกโดย
รอบช่องหน้ากากกับตัวโครงหน้าหมวก ด้านหน้า
หมวกมีช่องสำหรับต่อรับชุด Demand Valve ของ
ชุดเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) เพ่ือให้ชุดหมวกฯ
สามารถทำงานร่วมกับชุดเครื่องช่วยหายใจได้
โดยออกแบบให้ระบบจ่ายอากาศเข้าภายในหมวก
เพ่ือให้ผู้สวมใส่ได้หายใจ สามารถป้องกันการเกิด
ฝ้าท่ีช่องหน้ากากป้องกันใบหน้าและมีช่องสำหรับ

19.24.5 ชุดเคร่ืองมืองัดทำลายเปิดทาง
19.24.6 พล่ัวชนิดปรับเป็นจอบได้
19.24.7 กระเป๋าสำหรับเก็บชุดเคร่ืองมือ
19.24.8 สามเหล่ียมยันล้อรถมีท่ีจับถือ

ติดตัง้ในทีห่ยิบใชง้านไดส้ะดวก จำนวน 2 อัน
19.25 เครือ่งมอืกูภั้ยทำงานดว้ยระบบ

ไฮดรอลกิ เป็นชุดเคร่ืองตัด-ถ่างอเนกประสงค์
ใช้กำลังไฟฟ้าจากชุดแบตเตอร่ีขนาด 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

19.24.1 ตัวด้ามสำหรับประกอบชุดเคร่ือง
มือชนิดต่างๆ ที่หัวด้ามออกแบบสำหรับเป็น
ค้อนในตวั มีช่องเสียบและตวัล็อคเพ่ือประกอบ
ชุดเครื่องมือ ตัวด้ามจับหุ้มด้วยพลาสติกชนิด
ช่วยลดแรงกระแทกขณะใช้งาน มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนตา้นทานกระแสไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่
20,000 โวลต์

19.24.2 ด้ามต่อเพิ่มความยาวของตัว
ด้ามในการใช้งาน

19.24.3 ชุดขวานติดใบเล่ือยตัดไม้พร้อม
ไม้วัดระยะ

19.24.4 ชุดใบมีดตัดใบเล่ือยตัดโลหะ



พูดติดต่อส่ือสารบริเวณด้านล่างของชุดหมวกฯ
19.26.2.2 ชุดกล้องค้นหาแบบตรวจรังสี

ความร้อน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ
200 เมตร ภาพจากชุดกล้องจะแสดงท่ีจอแสดง
ภาพแบบภาพจริง (Augmented Reality Viewing
Optics) จอ LCD ความละเอียด 180,000 พิกเซล
สามารถมองเห็นภาพภายนอกท้ังในสภาพปกติ
หรือในสภาพที่มีหมอกควันโดยไม่ต้องเปลี่ยน
จุดมองของสายตา

19.26.2.3 แบตเตอร่ีสำหรับให้กำลังไฟ
ชนิดติดต้ังภายในหมวก สามารถใช้งานได้นาน
2 ช่ัวโมง 30 นาที พร้อมมีสวิทช์ปิด-เปิดสำหรับ
ใช้งานตัวกล้อง พร้อมมีระบบควบคมุการประจุ
ไฟแบบ Rapidly Charge

19.26.2.4 ชุดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ
แบบไรส้าย (Wireless Video System) เป็นชดุ
อุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณภาพและเสียงจาก

ชุดหมวกพร้อมกล้องค้นหาแบบตรวจรงัสีความ
ร้อน สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ดีในระยะไม่
นอ้ยกวา่ 500 เมตร

19.26.2.5 ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟน/หูฟัง
ประกอบติดต้ังกับชุดหมวกพร้อมมีสายต่อกับวิทยุ
ส่ือสารประจำตวัเจา้หนา้ที ่1 ชดุ และอปุกรณ์
สำหรับประจุไฟใหม่ให้กับแบตเตอร่ี จำนวน 1 ชุด

19.26.3 ชุดป้องกันความร้อนสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เป็นชุดท่ีได้มาตรฐาน NFPA
1976 เสื้อกางเกงชั้นนอกทำด้วยวัสดุทนไฟ
Nomex, Kevlar สามารถสะท้อนความร้อนได้
90% ชั้นกลางทำด้วยผ้าทนความร้อนเคลือบ
สารกันซึม สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านและกันไอ
ความร้อนจากภายนอกได้ พร้อมทั้งระบาย
ความร้อนจากภายในได้ ชั้นในทำด้วยผ้าทน
ความรอ้น โดยชัน้กลางและชัน้ในเยบ็ติดกันซ่ึง
สามารถถอดแยกออกจากชดุช้ันนอกได้ ชุดหน่ึง

ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง ชุดคลุมศีรษะ (Hood)
แบบภายในมีหมวกรองในหมวกชนิดปรับได้และ
มีแผ่นป้องกันหน้าเคลือบสารสะท้อนความร้อน
ถุงมือแบบแยกหา้นิว้ (5 คู)่ รองเทา้บูท้ยางสงู
16 น้ิว ขนาดทีเ่หมาะสม (5 คู่)

20. ส่วนประกอบประจำรถ
20.1 กระจกมองหลงัอย่างน้อยในรถ 1

บาน นอกรถ 2 บาน
20.2 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ

ครบถว้นตามกฎหมาย (พรบ. ขนส่งทางบก)
20.3 ท่ีบังแดด กระจกบังลมหน้าในเก๋ง

คนขบั จำนวนไมน่อ้ยกวา่ 2 ท่ี
20.4 ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี (ท่ีจุดบุหร่ี) 1 ชุด
20.5 ท่ีปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วมาก

กวา่ 2 ระดบั พรอ้มเครือ่งฉดีนำ้ลา้งกระจก
20.6 ระบบปรับอากาศภายในเก๋ง 1 ชุด
21. หนงัสือคูมื่อและอปุกรณป์ระจำรถ
21.1 หนังสือคู่มือการใช้งานรถดับเพลิง

จำนวน 2 เลม่
21.2 หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง จำนวน

2 เล่ม
21.3 หนังสือคู่มือชิ้นส่วนรถดับเพลิง

จำนวน 2 เลม่
21.4 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา

รถยดบัเพลงิอาคาร จำนวน 2 เลม่
21.5 หนังสือคู่มือผังวงจรลำดบัข้ันตอน

การใชง้านแผงควบคมุระบบดบัเพลงิ จำนวน 2 เล่ม
21.6 เครือ่งมือเครือ่งใชป้ระจำรถ ดังน้ี
21.6.1 แม่แรงพร้อมด้ามขนาดยกได้ไม่

น้อยกวา่ 10 ตัน จำนวน 1 ตัว
21.6.2 ประแจถอดลอ้ จำนวน 1 ตัว
21.6.3 ชุดประแจปากตาย 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
21.6.4 ชุดประแจแหวน 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
21.6.5 ประแจเลือ่นขนาดยาว 10 นิว้

จำนวน 1 ตัว
21.6.6 คมีปากกวา้ง ขนาดยาว 8 นิว้

จำนวน 1 ตัว
21.6.7 ไขควงปากแบน ขนาดยาว 6 น้ิว

จำนวน 1 ด้าม
21.6.8 ไขควงปากแฉก ขนาดยาว 6 น้ิว

จำนวน 1 ด้าม
21.6.9 ฆ้อนหวักลม ขนาด 1.5 ปอนด์

จำนวน 1 ตัว
21.6.10 กล่องใส่เคร่ืองมือ จำนวน 1 กล่อง
21.7 มีเคร่ืองดับเพลิง ขนาด 2.5 ปอนด์

พรอ้มตดิตัง้ตามมาตรฐาน จำนวน 1 เครือ่ง


