
 

รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคา 
ซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะเทท้ายเสริมคอก ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา 

 

๑.ลกัษณะทั่วไป 
  เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบเททา้ยเสริมคอก เคร่ืองยนต์ดีเซล ชนิด ๖ ลอ้ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งหน้าสั้น 
ภายในสามารถนัง่ปฏิบติังานได ้๓ คน รวมทั้งพนกังานขบัรถ ตอนหลงัเป็นกระบะบรรทุกเสริมคอกสูง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า   ๑๒   ลูกบาศก์หลา  ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค   เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ( ทั้งน้ีการ
ก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อใหไ้ดค้รุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพในการใชง้านและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ) และ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อนและไม่เก่าเก็บ 
๒.เคร่ืองยนต์ 
   ๒.๑  ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซลแบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชัน่ ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔ สูบ ๔ จงัหวะ ขนาด
กระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนดว้ยน ้ า 
  ๒.๒ เป็นรถยนตท่ี์ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขท่ี ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมี
คุณสมบติัไม่ต ่ากว่า EURO-๓  หรือ เป็นมาตรฐานล่าสุด 
  ๒.๓ มีก  าลงัแรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐  แรงมา้ 
  ๒.๔ กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
๓.ระบบส่งก าลงั 

3.1 คลทัซเ์ป็นแบบมาตรฐานผูผ้ลิต 
3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๕ เกียร์  ถอยหลงั ๑ เกียร์ 

๔.ระบบบังคบัเลีย้ว 
  ๔.๑ พวงมาลยัขบัทางขวา มีระบบช่วยผอ่นแรง (Hydraulic power steering) 
๕.ระบบน า้มนัเช้ือเพลงิ 

5.1 ถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีความจุไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ   
๖.ระบบกนัสะเทือน 

6.1 ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
๗.ระบบห้ามล้อ 

  ๗.๑ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
๘.สมรรถนะรถ 

8.1 สามารถรับน ้ าหนกัตวัรถ ส่วนประกอบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 
(GROSS VEHICLE WEIGHT)  ไดไ้ม่นอ้ยกว่า  ๗,๔๐๐ กิโลกรัม 

 
 
 
 



๙.ระบบไฟฟ้า 
  ๙.๑ ใชร้ะบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท ์
  ๙.๒ มีอลัเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท ์ขนาดไมน่อ้ยกว่า ๓๕ แอมแปร์ 
  ๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท ์
  ๙.๔ มีแบตเตอร่ีชนิด ๑๒ โวลทข์นาดบรรจุไม่ต ่ากว่า ๖๐ แอมแปร์/ชัว่โมง จ  านวน ๒ ลกู 
  ๙.๕ มีสญัญาณไฟถกูตอ้งครบถว้นตามกฎจราจร 
๑๐.หัวเก๋งและห้องขบัขี ่
  ๑๐.๑ เข็มขดันิรภยัแบบยดึ ๓ จุด ดึงกลบัอตัโนมติั ส าหรับพนกังานและผูโ้ดยสารดา้นหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๒ 
ชุด 
  ๑๐.๒ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในเก๋ง จ  านวน ๑ ชุด 
  ๑๐.๓ ติดตั้งวิทย ุAM/FM ติดตั้งเคร่ืองเล่น CD PLAYER สามารถเล่นแผน่ MP๓, CD ,  ภายในหอ้งเก๋ง
คนขบั  
   พร้อมล าโพง ๒  ชุด ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  ๑๐.๔ ติดตั้งฟิลม์กรองแสงทุกบานกระจกรอบคนั ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
  ๑๐.๕ ติดตั้งชุดยกหวัเก๋งส าหรับยกหวัเก๋ง ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ละมีลอ็คเมื่อยกหวัเก๋งลง                                                                                                                                                                                            
๑๑.กระบะบรรทุกขยะเสริมคอก 

๑๑.๑ ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า   ๑๒  ลกูบาศกห์ลา 
๑๑.๒ พ้ืนตวักระบะสร้างดว้ยเหลก็แผน่เคลือบผวิกนัสนิม มีความหนาไมน่อ้ยกว่า  ๔.๐ มม. 

 ๑๑.๓ กระบะขา้งและส่วนอ่ืนๆ สร้างดว้ยเหลก็หนาไม่นอ้ยกว่า ๓.๐ มม.  
 ๑๑.๔ ขอบของกระบะทั้ง ๔ ดา้น รวมเสริมคอกสูง มีความสูงจากพ้ืนของกระบะตามขนาดบรรจุ และ
มาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต (ส่วนเสริมคอกสูงสร้างดว้ยเหลก็ชนิดแป็บกลมหรือเหล่ียมตามมาตรฐานผูผ้ลิต) 

๑๑.๕ ตอนทา้ยมีประตูแบบเปิด-ปิด ไดพ้ร้อมท่ีลอ็ค ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
 ๑๑.๖ ดา้นขา้งของกระบะบรรทุกขยะสามารถเปิดออกได ้พร้อมท่ีลอ็คปิด โดยอาจแบ่งเป็นช่องขนาดตาม
มาตรฐานผูผ้ลิต 

  ๑๑.๖ มีชุดตูท่ี้รองรับน ้ าเสียจากขยะความจุไมน่อ้ยกว่า ๕๐ ลิตร 
  ๑๑.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแสดงการค านวณปริมาตรความจุของกระบะบรรทุก พร้อมทั้งรับรอง
เอกสารมาในวนัยืน่ซองดว้ย 
  ๑๑.๘ ตวัถงับรรทุกขยะจะตอ้งผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑  และผลิต
จากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองดา้นสุขภาพอนามยั โดยแนบเอกสารรับรองโรงงาน และหนงัสือแต่งตั้งการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายฉบบัจริง มาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

๑๒.ระบบการยกเท 
 ๑๒.๑ ท าการยกเทดว้ยระบบไฮดรอลิคดนัใตท้อ้งรถมีคนับงัคบัอยูใ่นหอ้งพนกังานขบัรถ ดว้ยระบบส่งก าลงั
จากเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์ ระบบ  P.T.O  



 ๑๒.๒ ชุดดัม๊ไฮดรอลิคตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือจ าหน่ายโดยโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ และ
ประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานดา้นความปลอดภยั OHSAS ๑๘๐๐๑  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีใบมาตรฐาน
พร้อมใบแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายฉบบัจริง มาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
 

๑๓.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 ๑๓.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้น ให้แสงวับวาบสีเหลือง ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า  ๒๐ 
เซนติเมตร  ยาวไม่นอ้ยกว่า  ๔๐  เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า  ๑๔  เซนติเมตร 
 ๑๓.๒ โคมไฟหมุนใชห้ลอด HALOGEN แบบ H๑ จ านวน  ๒  โคม ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๕  วตัต์  ๑๒  
โวลท ์แต่ละชุดมีจานโคง้แบบ Poly Phenylene Oxide Alloy  แบบมบัติรีเฟลก็เตอร์ช่วยเพ่ิมการกระจายแสง 
 ๑๓.๓ ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผน่สะทอ้นแสงไดส่ี้ดา้น  จ  านวน  ๑  ชุด 
 ๑๓.๔ หลอดและจานสะทอ้นแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขบัเฟืองโดยอิสระ  เมื่อตวัใดตวัหน่ึงเกิดช ารุดอีกตวั
ยงัคงท างานไดต้ามปกติ 
 ๑๓.๕ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟท าด้วยวสัดุ โพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความ
เหมาะสม หรือตามท่ีหน่วยงานระบุเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือจ าหน่ายโดยบริษทัท่ีไดรั้บมาตรฐาน  มอก ๙๐๐๑  และ
ประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานดา้นความปลอดภยั OHSAS ๑๘๐๐๑  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีใบมาตรฐาน
พร้อมใบแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

 ๑๔. อุปกรณ์พืน้ฐานประจ ารถ 
  ๑๔.๑ แม่แรงไฮดรอลิค       จ านวน ๑ ชุด    
  ๑๔.๒ ท่ีหมุนยางอะไหล่       จ านวน ๑ ชุด    
  ๑๔.๓ บลอ็กถอดลอ้พร้อมดา้ม      จ านวน ๑ ชุด    
  ๑๔.๔ กระบอกอดัจารบี       จ านวน ๑ ชุด    

14.6  เคร่ืองมือมาตรฐานประจ ารถจากโรงงานผูผ้ลิต   จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๔.๗ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลงั (Backup Alarm) ให้ผูท่ี้อยู่ดา้นนอกทา้ยรถทราบเพื่อป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุ เสียงจะดงัทนัทีเมื่อผูข้บัเขา้เกียร์ถอยหลงั ตวัเคร่ืองสามารถปรับตั้งค่าความดงัของเสียงอตัโนมติัไดด้ว้ย
ตวัเอง  ตามแต่สภาพแวดลอ้มในขณะนั้น ให้ความดงัเสียงต ่าไดไ้ม่น้อยกว่า ๘๕ เดซิเบล และเสียงสูงไม่น้อยกว่า 
๑๑๐ เดซิเบล  โดยผูเ้สนอราคาตอ้งแนบแคตตาลอ็ค  และคุณสมบติั พร้อมหนังสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย มาแสดง
ในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

 ๑๕. การพ่นสีและข้อความ 
  ๑๕.๑ การพ่นภายนอก พ่นสีกนัสนิมอยา่งดีไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั้น แลว้จึงพ่นทบัดว้ยสีจริงอยา่งดีไม่นอ้ยกว่า   ๒ 

ชั้น 
          ๑๕.๒ การพ่นสีภายในกระบะทา้ยพ่นสีสนัสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพน่สีจริง 
   ๑๕.๓ ใตก้ระบะบรรทุก บงัโคลนหลงั พ่นดว้ยบอด้ีชูด้หรือเทียบเท่า พ่นสีกนัสนิมไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั้น 
          ๑๕.๔ สญัลกัษณ์ตราหน่วยงาน ขอ้ความขา้งถงั พ่นตามหน่วยงานก าหนด 
 ๑๖. ข้อก าหนดอืน่ๆ และการรับประกนั 
  ๑๖.๑ หนงัสือคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษารถยนตแ์ละการรับบริการ 



            ๑๖.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบรูปแบบของรถยนตบ์รรทุกขยะเสริมคอก คนัดงักล่าวมาใหค้ณะกรรมการ
 พิจารณาในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
 
 
 
  ๑๖.๓ การรับประกนัการช ารุดบกพร่อง และการบ ารุงรักษา อนัเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติเป็น
ระยะเวลา  
             ๑ ปีหรือระยะเวลาการรับประกนัของบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน หากเกิด การช ารุดบกพร่องจากเง่ือนไขและระยะเวลา 
           ดงักล่าว ผูข้ายจะตอ้งท าการแกไ้ขซ่อมแซมใหใ้ชก้ารไดต้ามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดมลูค่าตลอดระยะเวลารับประกนั 
           ดงักล่าว 
  ๑๖.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นผูผ้ลิต ผูแ้ทนจ าหน่ายจากผูผ้ลิต ทั้งตวัรถยนตย์ีห่อ้ท่ีน าเสนอ  และตวัถงับรรทุก
 ขยะ พร้อมแนบเอกสารหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย ฉบบัจริง มาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
  ๑๖.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแสดงการมีศนูยบ์ริการรถยนตย์ีห่อ้ท่ีน าเสนอ โดยศนูยบ์ริการตอ้งอยูภ่ายในจงัหวดั
 เชียงใหม่ หรือจงัหวดัขา้งเคียง 
  ๑๖.๖ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแสดงเอกสารการรับรองคุณภาพของโรงงานผูผ้ลิตตวัถงับรรทุกขยะ มอก.๙๐๐๑ 

มา แสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
  ๑๖.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบเร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการตั้งเบิกจ่ายได ้
  ๑๖.๘ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งมอบรถพร้อมอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดท้นัที โดยมีน ้ ามนัเช้ือเพลิงอยูใ่น
ระดบัเต็มถงั และระดบัหล่อล่ืนต่างๆ พร้อมใชง้าน 
  ๑๖.๙ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งท าการส่งมอบรถไม่เกิน ๙๐ วนั นบัจากวนัท่ีเขา้ท าสญัญา และยนืราคาไม่นอ้ยกว่า 
๙๐ วนั นบัจากวนัท่ียืน่ใบเสนอราคา 
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