รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ ายประกาศสอบราคา
ซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะเทท้ ายเสริมคอก ๖ ล้ อ ขนาดบรรทุกไม่ น้อยกว่ า ๑๒ ลูกบาศก์ หลา
๑.ลักษณะทั่วไป
เป็ นรถยนต์บรรทุก ขยะแบบเทท้ายเสริ มคอก เครื่ องยนต์ดีเซล ชนิ ด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็ นหัวเก๋ งหน้าสั้น
ภายในสามารถนัง่ ปฏิบตั ิงานได้ ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนหลังเป็ นกระบะบรรทุกเสริ มคอกสูง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา ทาการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค เป็ นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ( ทั้งนี้ การ
กาหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทางราชการ ) และ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
๒.เครื่องยนต์
๒.๑ ใช้เครื่ องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล ไดเร็ คอินเจ็คชัน่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด
กระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ า
๒.๒ เป็ นรถยนต์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรื อมี
คุณสมบัติไม่ต่ากว่า EURO-๓ หรื อ เป็ นมาตรฐานล่าสุด
๒.๓ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
๒.๔ กรองอากาศเป็ นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
๓.ระบบส่ งกาลัง
3.1 คลัทซ์เป็ นแบบมาตรฐานผูผ้ ลิต
3.2 เกียร์เป็ นแบบกระปุกเดินหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
๔.ระบบบังคับเลีย้ ว
๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic power steering)
๕.ระบบนา้ มันเชื้อเพลิง
5.1 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิ ดมีกุญแจ
๖.ระบบกันสะเทือน
6.1 ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
๗.ระบบห้ ามล้อ
๗.๑ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
๘.สมรรถนะรถ
8.1 สามารถรับน้ าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ประจารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๙.ระบบไฟฟ้ า
๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้ า ๒๔ โวลท์
๙.๒ มีอลั เทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ แอมแปร์
๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
๙.๔ มีแบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ากว่า ๖๐ แอมแปร์/ชัว่ โมง จานวน ๒ ลูก
๙.๕ มีสญ
ั ญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
๑๐.หัวเก๋งและห้ องขับขี่
๑๐.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สาหรับพนักงานและผูโ้ ดยสารด้านหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๒
ชุด
๑๐.๒ ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศภายในเก๋ ง จานวน ๑ ชุด
๑๐.๓ ติดตั้งวิทยุ AM/FM ติดตั้งเครื่ องเล่น CD PLAYER สามารถเล่นแผ่น MP๓, CD , ภายในห้องเก๋ ง
คนขับ
พร้อมลาโพง ๒ ชุด ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
๑๐.๔ ติดตั้งฟิ ล์มกรองแสงทุกบานกระจกรอบคัน ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
๑๐.๕ ติดตั้งชุดยกหัวเก๋ งสาหรับยกหัวเก๋ ง ซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องยนต์และมีลอ็ คเมื่อยกหัวเก๋ งลง
๑๑.กระบะบรรทุกขยะเสริมคอก
๑๑.๑ ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา
๑๑.๒ พื้นตัวกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นเคลือบผิวกันสนิม มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า ๔.๐ มม.
๑๑.๓ กระบะข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า ๓.๐ มม.
๑๑.๔ ขอบของกระบะทั้ง ๔ ด้าน รวมเสริ มคอกสูง มีความสูงจากพื้นของกระบะตามขนาดบรรจุ และ
มาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต (ส่วนเสริ มคอกสูงสร้างด้วยเหล็กชนิดแป็ บกลมหรื อเหลี่ยมตามมาตรฐานผูผ้ ลิต)
๑๑.๕ ตอนท้ายมีประตูแบบเปิ ด-ปิ ด ได้พร้อมที่ลอ็ ค ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
๑๑.๖ ด้านข้างของกระบะบรรทุกขยะสามารถเปิ ดออกได้ พร้อมที่ลอ็ คปิ ด โดยอาจแบ่งเป็ นช่องขนาดตาม
มาตรฐานผูผ้ ลิต
๑๑.๖ มีชุดตูท้ ี่รองรับน้ าเสี ยจากขยะความจุไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ลิตร
๑๑.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดงการคานวณปริ มาตรความจุของกระบะบรรทุก พร้อมทั้งรับรอง
เอกสารมาในวันยืน่ ซองด้วย
๑๑.๘ ตัวถังบรรทุกขยะจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ และผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองด้านสุ ขภาพอนามัย โดยแนบเอกสารรับรองโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายฉบับจริ ง มาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๒.ระบบการยกเท
๑๒.๑ ทาการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ทอ้ งรถมีคนั บังคับอยูใ่ นห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกาลัง
จากเครื่ องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

๑๒.๒ ชุดดัม๊ ไฮดรอลิคต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรื อจาหน่ายโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ และ
ประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐาน
พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายฉบับจริ ง มาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๓.ระบบสัญญาณไฟส่ องสว่างฉุกเฉิน
๑๓.๑ สัญ ญาณไฟฉุ ก เฉิ น เป็ นแบบชนิ ด แผงสั้น ให้แสงวับวาบสี เหลือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐
เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ เซนติเมตร
๑๓.๒ โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ H๑ จานวน ๒ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ ๑๒
โวลท์ แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบบมับติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง
๑๓.๓ ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็ นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ดา้ น จานวน ๑ ชุด
๑๓.๔ หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ ขบั เฟื องโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่ งเกิด ชารุ ดอีกตัว
ยังคงทางานได้ตามปกติ
๑๓.๕ ฝาเลนส์ค รอบดวงไฟทาด้ว ยวัสดุ โพลีค าร์ บอเนต ฝาเลนส์ค รอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความ
เหมาะสม หรื อตามที่หน่ วยงานระบุเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรื อจาหน่ายโดยบริ ษทั ที่ได้รับมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ และ
ประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐาน
พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๔. อุปกรณ์พนื้ ฐานประจารถ
๑๔.๑ แม่แรงไฮดรอลิค
จานวน ๑ ชุด
๑๔.๒ ที่หมุนยางอะไหล่
จานวน ๑ ชุด
๑๔.๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม
จานวน ๑ ชุด
๑๔.๔ กระบอกอัดจารบี
จานวน ๑ ชุด
14.6 เครื่ องมือมาตรฐานประจารถจากโรงงานผูผ้ ลิต
จานวน ๑ ชุด
๑๔.๗ ติดตั้งสัญญาณเสี ยงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผทู้ ี่อยู่ดา้ นนอกท้ายรถทราบเพื่อป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุ เสียงจะดังทันทีเมื่อผูข้ บั เข้าเกียร์ถอยหลัง ตัวเครื่ องสามารถปรับตั้งค่าความดังของเสียงอัตโนมัติได้ดว้ ย
ตัวเอง ตามแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้น ให้ความดังเสี ยงต่าได้ไม่น้อยกว่า ๘๕ เดซิเบล และเสี ยงสูงไม่น้อยกว่า
๑๑๐ เดซิเบล โดยผูเ้ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค และคุณสมบัติ พร้อมหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ าย มาแสดง
ในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๕. การพ่นสีและข้ อความ
๑๕.๑ การพ่นภายนอก พ่นสีกนั สนิมอย่างดีไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริ งอย่างดีไม่นอ้ ยกว่า ๒
ชั้น
๑๕.๒ การพ่นสีภายในกระบะท้ายพ่นสีสนั สนิม EPOXY หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริ ง
๑๕.๓ ใต้กระบะบรรทุก บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชดู้ หรื อเทียบเท่า พ่นสีกนั สนิมไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชั้น
๑๕.๔ สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน ข้อความข้างถัง พ่นตามหน่วยงานกาหนด
๑๖. ข้ อกาหนดอืน่ ๆ และการรับประกัน
๑๖.๑ หนังสือคู่มือการใช้และบารุ งรักษารถยนต์และการรับบริ การ

๑๖.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบรู ปแบบของรถยนต์บรรทุกขยะเสริ มคอก คันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันยืน่ ซองเสนอราคา

๑๖.๓ การรับประกันการชารุ ดบกพร่ อง และการบารุ งรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็ น
ระยะเวลา
๑ ปี หรื อระยะเวลาการรับประกันของบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทน หากเกิ ด การชารุ ดบกพร่ องจากเงื่อนไขและระยะเวลา
ดังกล่าว ผูข้ ายจะต้องทาการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลารับประกัน
ดังกล่าว
๑๖.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจาหน่ายจากผูผ้ ลิต ทั้งตัวรถยนต์ยหี่ อ้ ที่นาเสนอ และตัวถังบรรทุก
ขยะ พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย ฉบับจริ ง มาแสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๖.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดงการมีศนู ย์บริ การรถยนต์ยหี่ อ้ ที่นาเสนอ โดยศูนย์บริ การต้องอยูภ่ ายในจังหวัด
เชียงใหม่ หรื อจังหวัดข้างเคียง
๑๖.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับรองคุณภาพของโรงงานผูผ้ ลิตตัวถังบรรทุกขยะ มอก.๙๐๐๑
มา
แสดงในวันยืน่ ซองเสนอราคา
๑๖.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบเรื่ องการโอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถ
ดาเนินการตั้งเบิกจ่ายได้
๑๖.๘ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งมอบรถพร้อมอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ทนั ที โดยมีน้ ามันเชื้อเพลิงอยูใ่ น
ระดับเต็มถัง และระดับหล่อลื่นต่างๆ พร้อมใช้งาน
๑๖.๙ ผูเ้ สนอราคาจะต้องทาการส่งมอบรถไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่เข้าทาสัญญา และยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า
๙๐ วัน นับจากวันที่ยนื่ ใบเสนอราคา
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