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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอดัท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 

 
1. ลักษณะทั่วไป  
 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซี ซี หรือ ก่าลัง
เครื องยนต์ สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดเครื องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาด
ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน ่าหนักขยะมูลฝอยที ยังไม่ผ่านการอัดได้ไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร 
 
2. ตัวรถยนต์ 

2.1 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซี ซี หรือ ก่าลังเครื องยนต์ 
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ เครื องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน ่า มีก่าลังแรงม้า    
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าที  ความเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที และได้รับมาตรฐานผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขที  มอก. 2315- 2551 หรือสูงกว่า และเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

2.2 รถบรรทุก สามารถรับน ่าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ซึ งสามารถรับน ่าหนักบรรทุก
ไดไ้มต่ า่กว่า 6,000 กิโลกรัมและน ่าหนกัของรถรวมน ่าหนกับรรทุก ไมต่ า่กว่า 12,000 กโิลกรัม 

2.3 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) ปรับสูงต ่าและเอนได้ 
2.4 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้า ๖ เกียร ์เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร ์
2.5 ระบบเบรกตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
2.6 ขนาดยางไม่น้อยกว่า 10.00 ขอบ 20 เป็นผ้าใบหรือใยสังเคราะห์มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 ชั น 
2.7 อุปกรณ์ภายในห้องคนขับรถยนต์ท่างานด้วยระบบไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
2.8. แบตเตอรี ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต ่ากว่า ๖๕ แอมแปร/์ชั วโมง จ่านวน ๒ ลูก 
2.9 ผู้ยื นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ่าหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจ่าหน่ายใน

ประเทศไทย 
 
3. ตู้ตัวถังบรรทุกขยะ 

3.1 ตู้ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์ เมตร และสามารถรับ
น ่าหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

3.2 ตู้ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยและคานเสริมความแข็งแรงของตู้ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยทั งหมด ต้องใช้
เหล็กมาตรฐานการขึ นรูปเหล็กตามหลักวิชาการ ซึ งมีรายละเอียดดังนี   

3.2.1 ผนังด้านข้างด้านใน (Body Sides) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ผนังด้านบนด้านใน 
(Body Roof) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ประเภท SPHC และผนังข้างด้านนอกเสริมคานกระดูกงู       
แบบเอียงตามแนวยาวของตู้ตัวถังบรรทุกขยะ 

3.2.2 พื นตัวถังด้านใน (Body Floor ) สร้างด้วยเหล็ก SPHC ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิเมตร 

3.2.3 ผนังด้านข้างด้านใน (Body Sides) และพื นตัวถัง (Body Floor) ต้องเคลือบผิวด้วยโลหะ
ป้องกันสนิม(ซิงค์) ด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electro Plating ) จากโรงงานที ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้าน
การชุบโลหะโดยตรง และเป็นโรงงานที ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO โดยมีเอกสารผลทดสอบการกัดกร่อนด้วย
การพ่นละอองน ่าเกถือ (CORROSION RESISTANCE SALT SPRAY TEST) เวลา ไม่น้อยกว่า 1,100 ชั วโมง       
ที ความหนาของพื นผิวไม่น้อยกว่า 20 ไมคอล ตามมาตรฐาน JIS Z 2371 จากสถาบันทางด้านยานยนต์ หรือ
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หน่วยงานของรัฐ ผู้ยื นข้อเสนอต้องมีเอกสารการได้รับการแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ่าหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทน
จ่าหน่ายในประเทศไทยฉบับจริง จากโรงงานผู้ประกอบกิจการด้านการชุบโลหะ (ซิงค์) และโรงงานดังกล่าวต้อง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภทที  4 (รง.4) และมีมาตรฐาน ISO  

ให้ผู้ยื นข้อเสนอน่าเอกสาร ผลทดสอบการกัดกร่อน, การได้รับการแต่งตั งให้เป็นตัวแทน
จ่าหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจ่าหน่ายในประเทศไทยฉบับจริง จากโรงงานผู้ประกอบกิจการด้านการชุบ
โลหะ(ซิงค์), ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภทที  4 (รง.4) และใบรับรองมาตรฐาน ISO จากโรงงานผู้
ประกอบกิจการด้านการชุบโลหะ(ซิงค์) มายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวัน
เสนอราคา 
 
4. ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate)  
 4.1 ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ต้องใช้เหล็กตามมาตรฐานการขึ นรูปเหล็กตามหลักวิชาการ ต้อง        
มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ซึ งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี   

4.1.1 พื นรองรับขยะมูลฝอย (Hopper Floor) หนา 4.5 มิลลิเมตร 
4.1.2 ผนังด้านข้าง (Hopper Sides) หนา 3 มิลลิเมตร 
4.1.3 ใบอัดขยะ (Packing Raider) หนา 3 มิลลิเมตร เสริมด้วยเหล็กราง 
4.1.4 ชุดอัดขยะสามารถรองรับท่าการอัดเข้าถังขยะปริมาตรไมน่้อยกว่า 100 ลิตร ด้านล่างชุดอัด

ขยะมีถังรองรับน ่าได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  โดยมีตะแกลงกรองและสามารถเปิดฝาท่าความสะอาดได้โดยสะดวก 
พร้อมติดตั งวาล์วน ่าทิ ง 

4.1.5 แผงคายขยะมูลฝอย (Eglor Pane) มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พับประกอบขึ นรูป 
ด้านล้างของแผงพับประกอบติดอยู่กับชุดลูกกลิ ง 2 ชุด โดยลูกกลิ งท่าจากโลหะสแตนเลส แต่ละชุดจะ
ประกอบด้วยลูกกลิ ง 6 ตัว (6 จุดสัมผัส) 

4.1.6 ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tagt) ต้องปิดสนิทมีขอบกั นขา้งและด้านล่างมียางกันการรั วซึมของน ่า 
 
5. ระบบการอัดขยะเข้าตู้ตัวถังขยะมูลฝอย 
 5.1 การโกยขยะเข้าถัง ใช้แผ่นโกยขยะเข้าตู้ตัวถังขยะมูลฝอย ซึ งมีขนาดใหญ่พอในการโกยขยะเข้าถังได้
ครั งละ        ไม่ต ่ากว่า 200 ลิตร 
 5.2 มีระบบเร่งเครื องยนต์สัมพันธ์กับระบบการท่างาน ของการอัดขยะโดยอัตโนมัติเพื อช่วยอ่านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 5.3 การโกยขยะและอัดขยะเข้าตู้ตัวถัง ท่างานด้วยระบบไฮดรอลิคที สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ ต่อตารางนิ ว แบบมือโยกได้โดยสะดวก 
 
6. ระบบเปิดยกเปิดท้าย 
 ท่างานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยใช้กระบอกไฮดรอลิคชนิด ขึ น-ลง เป็นตัวเปิด และปิดล็อคท้ายอัตโนมัติ
แบบเมดคานิค อย่างมั นคงและแข็งแรง 
 
7. การคายขยะออกจากตู้ตัวถังขยะมูลฝอย 
 ท่างานด้วยระบบไฮดรอลิคโดยใช้กระบอกไฮดรอลิก ชนิดเสาอากาศ (Telescope Cylinde) ไม่น้อยกว่า 
3 ท่อน หูยึดติดแน่น มั นคงถาวรมตัีวรองรับกระบอกเมื อยืดระยะไกล 
 
8. ระบบไฮดรอลิค  
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 8.1 กระบอกไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ,500 ปอนด์ ต่อตารางนิ ว ผู้ยื น
ข้อเสนอต้องแนบแคตตาล๊อค มายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันเสนอราคา 
 8.2 ชุดส่งก่าลังจากเครื องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO ( Power take off ) ต่อเชื อมโดยตรงกับปั๊ม         
ไฮดรอลิค ประกอบเป็นชุดเดียวโดยไม่ใช้เพลาขับ โดย PTO ( Power take off ) และปั๊มไฮดรอลิดเป็นผลิตภัณฑ์
ยี ห้อเดียวกัน และเป็นผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิตที ได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ
ทั งสิ น ผู้ยื นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล๊อค มายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์      
ในวันเสนอราคา 
 8.3 ติดตั งระบบตัดการท่างานของระบบส่งก่าลังแบบสวิตซ์ บริเวณตู้ตัวถังขยะมูลฝอย 
 8.4 การเชื อมต่อท่อไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค (FLARE COUPLING OR FLARE 
FTTING) 
 8.5 สายไฮดรอลิคเป็นสายชนิดทนแรงดันสูงสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ - ๑๐๐ องศา
เซลเซียส ผู้ยื นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล๊อค มายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิ ธีอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันเสนอราคา 
 8.6 ท่อไฮดรอลิดเป็นท่อชนิดรับแรงดันสูงและไม่มีตะเข็บ 
 8.7 ปัม๊ไฮดรอลิดสามารถสร้างแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ปอนด์/ตารางนิ ว 
ผลิตและประกอบจากโรงงานที ได้รับรองมาตรฐาน ISO และไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั งสิ น ผู้ยื นข้อเสนอต้องแนบ
แคตตาล๊อค มายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันเสนอราคา 
 
9. การพ่นสี 
 9.1 สีรถ พ่นสีเขียวอ่อน 
 9.2 ตัวถังก่อนพ่นสีจริงพ่นสีรองก่อน 2 ชั น 
 9.3 ใต้ตัวรถและบังโคนหน้า-หลัง พ่นสีด่า 
 9.4 พ่นสีด้านข้างตู้ตัวถังขยะมูลฝอยทั งสองข้าง ตัวอักษร“องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองแสง” สีขาว 
ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่ต ่ากว่า 7 นิ ว และตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองแสง  
 
10. การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื อง ก่าหนดคุณลักษณะ    
สี ขนาด คุณภาพและรายละเอียดในการติดตั ง ตามประเภทและลักษณะของรถที ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง      
พ.ศ. 2560     
 
11. การเสริมสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองและไฟส่องสว่าง 
 11.1 ด้านบนหัวเก๋งรถบรรทุก ติดตั งสัญญาณไฟไซเรนท์ LED สีเหลืองแบบแผง ขนาดของแผงไฟ       
(ไม่รวมขาติดตั ง) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรและมีความสูง   
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตรการท่างานเป็นแบบแฟลชกระพริบ โดยแนบแคตตาล็อกมายื นแสดงผ่านทางระบบ
จัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันเสนอราคา 
 11.2 ด้านท้ายตู้ตัวถังบรรทุกขยะ ติดตั งไฟส่าหรับส่องสว่าง เพื อใช้ส่าหรับเก็บขยะตอนกลางคืน          
มีจ่านวนไม่น้อยกว่า 2 ดวง สามารถปรับทิศทางได้ โดยแนบแคตตาล็อกมายื นแสดงผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันเสนอราคา 
12. อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือประจ ารถ 
 12.1 เครื องฉีดพ่นน ่าท่าความสะอาดรถพร้อมสาย จ่านวน 1 ชุด  
 12.2 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามจับมีขนาดตามมาตรฐานรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ่านวน 1 ชุด  
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 12.3 กระบอกอัดจารบี จ่านวน 1 ชุด 
 12.4 เครื องมือซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ จากโรงงานผู้ผลิต จ่านวน 1 ชุด  
 12.5 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ  
 12.6 ชุดขอลากจูงรถชนิดใช้งานหนัก    
 12.7 ชุดเครื องมือช่างซ่อมรถยนต์ ประแจชุด บล็อกชุด 
 12.8 หนังสือคู่มือการใช้งานรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ่านวน 1 ชุด 
 
13. ศูนย์บริการหลังการขายและการรับประกัน 
 1.3.1 ตัวรถและเครื องยนต์ (ไม่รวมตู้ตัวถังบรรทุกขยะ) ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายครบวงจร ที ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตตัวรถและเครื องยนต์ ห่างจากที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองแสง อ่าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่เกิน 60 กิโลเมตร 
 13.2 รับประกันตัวรถและเครื องยนต์ (ไม่รวมตู้ตัวถังบรรทุกขยะ) ตามมาตรฐานศูนย์บริการก่าหนด   
ตามระยะทาง และจ่านวนปีที ก่าหนดในคู่มือรับบริการ โดยยกเว้น อุปกรณ์สิ นเปลืองต่างๆ เช่น น ่ามันเครื อง 
น ่ามันเกียร์เฟืองทา้ย น ่ามันเบรก ระบบกรองทุกชนิด ยางรถยนต์ แบตเตอรี   
 13.3 รับประกันตู้ตัวถังบรรทุกขยะ และอุปกรณ์ที เกี ยวข้องที ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ตามการใช้งาน
ตามปกติเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุทุกกรณ ี
 
14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 ใช้เกณฑ์ราคา โดยจะพิจารณาจากจ่านวนราคารวมของสินค้าทั งหมดที ผู้เสนอราคาได้เสนอ 
 
15. เงื อนไขอื นๆ 
 15.1 มีการจดทะเบียนและตรวจรับรองจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยในวันที ส่งมอบ 
 15.2 ในวันส่งมอบครุภัณฑ์จะต้องมีเจ้าหน้าที ผู้เชียวชาญของบริษัทมาทดสอบรถ 
 15.3 ก่าหนดส่งมอบภายใน  90  วัน 
 
 
 

(ลงชื อ).............................................ประธานกรรมการ 
       (นางอรสา  แก้วภา) 

 
(ลงชื อ)...............................................กรรมการ (ลงชื อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
 (นายปรีชา  งามดี)    (นายภูวดล  แคนสังข์) 
 


