
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 

เรื่อง    สอบราคาซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย 
**************************************** 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาสาร    มีความประสงคจะสอบราคาซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
มูลฝอย  แบบอัดทาย  จํานวน    1  คัน   ตามรายการดังนี้ 
  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   ชนิด  6  ลอ  แบบอัดทาย เครื่องยนตดีเซล  มีกําลังแรงมา    
ไมนอยกวา  130 แรงมา ระบายความรอนดวยน้ํา    ตูขยะมูลฝอยทรงเหลี่ยมตามผูผลิตทําดวยเหล็กอยางดี     
มีปริมาตรความจุไมนอยกวา   6  ลูกบาศกเมตร   ภายในติดตั้งใบดันขยะมูลฝอยทํางานดวยไฮดรอลิค      
ชุดทายครึ่งวงกลมตามผูผลิต ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยเปนชนิดใบเดี่ยวโดยไมตองมีใบสไลด   
รางสไลดประคอง   ทํางานดวยระบบไฮดรอลิค   ชุดรองรับขยะมูลฝอยติดตั้งภายในชุดทายเมื่อยกปดสุด
ตองอยูสูงกวาแชสซีของตัวรถ   ทํางานดวยระบบไฮดรอลิค  ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใช
งานมากอน  และมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน มอก.  ราคากลางในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้  คือ 
1,800,000.-บาท (-หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน-) 

ขอกําหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.  รถยนตบรรทุก 

  1.1   เปนรถบรรทุกชนิด 6 ลอ  พวงมาลยัขวา  มีระบบชวยผอนแรง  ลอหนาเดี่ยว  ลอหลังคู  
หัวเกงสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนตไดสะดวก 
  1.2   มีทีน่ั่งภายในเกงไมนอยกวา  3  ทีน่ั่ง  (รวมพนกังานขับรถ) 
  1.3   มีกระจกมองหลงัไมนอยกวา  3  บาน  และชุดทีป่ดน้ําฝนจํานวนตามมาตรฐานผูผลิต  
  1.4   มาตรวัด  สัญญาณเตอืนตาง ๆ  ตามมาตรฐานผูผลิต 
  1.5  ติดตั้งวทิยุ CD Player  จํานวน  1  ชดุ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหองโดยสาร 
  1.6   สามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา  7,000  กิโลกรัม 
  1.7  เครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  4  จงัหวะ  มีกาํลงัแรงมาไมนอยกวา  130  แรงมา  ซึ่งไดรับ
มาตรฐานดานความปลอดภัยสารมลพาเครื่องยนต  เลขที่  มอก. 1295 - 2541  หรือตามมาตรฐานลาสุด  
และระบายความรอนดวยน้าํ 
  1.8   ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา  100  ลิตร  ฝาปดมีกุญแจ 
  1.9    คลัทชแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวยระบบไฮดรอลิค 
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  1.10  เกยีรเปนแบบกระปุก มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร ถอยหลังไมนอยกวา 1  เกียร 
  1.11  ระบบหามลอเปนแบบไฮดรอลิค  แยกสองวงจรอสิระหรือตามมาตรฐานผูผลิต  พรอม
มีหามลอขณะจอดและเบรกไอเสียชวย 
  1.12  ระบบไฟฟา  24  โวลต  ใชแบตเตอรี่ชนิด  12  โวลต  แบตเตอรี่ไมนอยกวา  60  Ah  
จํานวน  2 ชุด  

1.13 โคมไฟสัญญาณตามกรมการขนสงทางบกกาํหนด  และตามความจาํเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

1.14   ระบบกนัสะเทือนตามมาตรฐานผูผลิต 

2.  ชุดตูบรรจุขยะมลูฝอยและชุดทาย 
  2.1  ชุดตูบรรจุขยะมูลฝอย 
  2.1.1  รูปทรงสี่เหลีย่มทําดวยเหล็กอยางดีตามมาตรฐานผูผลิต  มปีริมาตรความจุไมนอย
กวา  6  ลูกบาศกเมตร   ภายในติดตั้งใบดนัขยะทํางานดวยระบบไฮดรอลิค     

2.1.2  ผนังตูมีความหนาไมนอยกวา  3  มิลลิเมตร  พื้นตัวถังมีความหนาไมนอยกวา  4.5 
มิลลิเมตร 

2.1.3  ระหวางตูบรรจุขยะมลูฝอยกับชุดทาย  มยีางซีลหรือผาใบซีลกนัร่ัวซึมโดยรอบ  เพื่อ
ปองกนัน้าํจากขยะรั่วซึม  และบรรเทากลิน่ที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
  2.1.4  มีถงับรรจุน้ําที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี  หนาไม
นอยกวา  3  มิลลิเมตร  ดานใตของถังมีวาลวเปด-ปดสําหรับถายเทน้าํเสียที่เหลือจากการอัดขยะ  มีปริมาตร
ความจุไมนอยกวา  100  ลิตร  ติดตั้งใตถังบรรจุขยะมูลฝอย 
  2.1.5 เสาและคานสวนทายของตูบรรจุขยะจะตองสรางดวยเหลก็มาตรฐานอยางดี  หนาไม
นอยกวา  4.5 มิลลิเมตร    ทํางานดวยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชัน้   โดยมีลอติดตั้งบนฐานรองรับประคอง
ใหใบดันขยะเคลื่อนที่อยางมั่นคง  เพื่อดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

  2.2  ชุดทาย 
  2.2.1  เปนแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐานผูผลิต  ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและ
ชุดรองรับขยะมูลฝอย  สามารถเปดขึ้น-ปดลง  ดวยระบบไฮดรอลิค 
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2.2.2 ชุดทายสรางดวยเหลก็มาตรฐานโครงการทีม่ั่นคงแข็งแรง  ขอบวงหลัก (สวนที่ปดกับ

ตูบรรจุขยะ)  ตองเสมอกนัทกุดานกับตูบรรจะขยะ  สรางจากเหลก็มาตรฐานความหนาไมนอยกวา 4.50 
มิลลิเมตร  มีตัวล็อคทีท่ําดวยเกลยีวสามารถขันอัด  เพื่อใหยางกนัร่ัวซึมแนบสนิทกับตัวตูบรรจุขยะแนน
ยิ่งขึ้น   

2.2.3  ใบกวาดอัดขยะมูลฝอยเปนชนิดใบเดี่ยวโดยไมตองมี ใบสไลด  รางสไลดประคอง  
ทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  4.5  มิลลิเมตร  ทาํงานดวยระบบไฮดรอลิค 
  2.2.4 ชุดรองรบัขยะทุกชุดทาํดวยเหล็กมาตรฐานอยางด ีติดตั้งภายในชุดทาย ผนังดานขาง
มีความหนาไมนอยกวา  9  มิลลิเมตร  สวนพื้นมีความหนาไมนอยกวา  4.5  มลิลิเมตร  สามารถเปด-ปด 
ดวยระบบไฮดรอลิค  และปรับระดับสูงต่ําได  ชุดรองรับขยะมูลฝอยทกุชุดเมื่อยกปดสุดจะตองอยูสูงกวาแชส
ซีของตัวรถเพือ่สะดวกในการเดินทาง 
  2.2.5  เมื่อชุดรองรับขยะมูลฝอยเปดมารับขยะในตําแหนงต่ําสุด  ปากหรือขอบจะตองอยูสูง
จากพื้นราบไมเกิน  1,000  มลิลิเมตร  และเมื่ออยูในตําแหนงปดจะตองมียางหรือผาใบซีลตามขอบ 

3.  ระบบไฮดรอลิค 
 3.1  ทํางานดวยระบบถายทอดกําลงัจากเครื่องยนตของตัวรถแบบ  Side P.T.O 
 3.2  ถงัน้าํมนัไฮดรอลิค  มีปริมาตรความจไุมนอยกวา  50  ลิตร 
 3.3 ผูเสนอราคาตองแนบแค็ตตาล็อคของชุดไฮดรอลิคดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณาในวนัทีย่ื่น
ซองเสนอราคา  และผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจาํหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต  หรือไดรับแตงตั้งจาก
ตัวแทนจาํหนาย  ผูแทนจําหนายของชุดไฮดรอลิค  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

4.  สัญญาณไฟวับวาบ  
4.1  เปนสัญญาณไฟวับวาบ  แบบแผงสัน้  ขนาดไมนอยกวา  8X16X5  นิ้ว น้าํหนกัไมเกิน  2.5  กก. 

 4.2  โคมไฟหมุนใชหลอดฮาโลเจน  จาํนวน  2  โคม  ขนาด  70W/24VDC  แตละชุดมีจานโคงแบบ  
Poly Phenylene Oxide Alloy แบงเปน  5  ชอง  แบบมัลติรีเฟล็กเตอร  ชวยเพิ่มการกระจายแสงตรงกลาง
ระหวางโคมทัง้สองเปนแผนสะทอนแสงได  4  ดาน  จาํนวน  1  ชดุ  ใหความเขมของแสงตามมาตรฐาน  
SAE  ใหแสงวบัวาบไมนอยกวา  400  คร้ัง/นาท ี
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 4.3  หลอดและจานสะทอนแตละชุดมีมอเตอรขับเฟองโดยอิสระ  เมื่อตัวใดตัวหนึง่เกิดชํารุด  อีกตัว
ยังคงทํางานไดตามปกติ  ฝาเลนสครอบดวงไฟทําดวยวสัดุโพลีคารบอเนต  ดานบนของฝาเลนสมลีายฝาเพื่อ
ลดแสงจากภายนอก  ชวยเพิม่ความเขมของดวงโคม 

5.  การพนสแีละตราหนวยงาน 
 5.1  การพนภายนอก  พนสีกนัสนิมอยางดีไมนอยกวา  2  ชั้น  แลวจึงพนทับดวยสีจริงอยางดีไม
นอยกวา  2  ชัน้  (สีจริงตามที่  อบต. กําหนด) 
 5.2  พนสีใตถงับรรจุขยะมูลฝอย  ถงัรองรับน้ําเสยี  ใตทองรถ   โครงรถและใตบังโคลนหนา-หลัง  ให
พนดวยทบัโคด  ไดมอน  ทัง้ภายในและภายนอก 
 5.3  ตราหนวยงาน  เปนตรา  อบต.  และตัวอักษรตามที่  อบต.กาํหนด 

6.  เครื่องมือและอุปกรณ 
 6.1  ยางอะไหลพรอมกงลอ  ขนาดมาตรฐานรถ  จํานวน  1  ชุด 
 6.2  แมแรงพรอมดาม  ขนาดตามมาตรฐานรถ  จํานวน  1  ชุด 
 6.3  ประแจถอดลอ     จํานวน  1  ชุด 
 6.4  คูมือการใชรถ, คูมือการตรวจเช็คบริการ  จํานวน  1  ชุด 

7.  เงื่อนไขการรับประกัน  
 7.1 ผูเสนอราคาจะตองแนบรายการละเอียด  และแบบลักษณะขัน้ตอนการทาํงานของรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยชนิด 6 ลอ แบบอัดทาย เปด-ปด ปรับระดับที่รองรับขยะมูลฝอยคันดังกลาวใหคณะการพิจารณา
ในวนัทีย่ื่นซองเสนอราคา 
 7.2  การรับประกัน  การชาํรุดบกพรองอนัเนื่องมาจากการใชงานตามปกติเปนระยะเวลา  1  ป  หาก
เกิดการชาํรุดบกพรองจากเงื่อนไขและเวลาดังกลาว  ผูขายจะทาํการแกไขใหใชไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน   
นับจากวนัที่ไดรับแจงแกไข  โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ทัง้สิ้น 
 7.3  กาํหนดสงมอบภายใน    60  วนั  นับจากวนัลงนามในสัญญา 

 8.  อ่ืน ๆ 
  รายการ  รายละเอียดใด หากมีการเปลีย่นแปลงเพื่อประโยชนของทางราชการ  องคการ
บริหารสวนตําบลขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการ  รายละเอียด  เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว   
2. ไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิง้งานของทางราชการ  และไดแจงเวยีนชื่อ  

ผูทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา 
             3. ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิห์รือความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต

รัฐบาลของ   ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลนาสาร  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้  

5. ผูเสนอราคาจะตองมหีลกัฐานเปนตวัแทนผูจาํหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบการ หรือ
ผูผลิตรถยนต  มาแสดงดวย 

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   11  มกราคม  2553   ระหวางเวลา   09.30 น.  ถึง 
10.00 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอ
พระพรหม  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  11  มกราคม  2553   ต้ังแตเวลา  10.30  น.  เปนตนไป 
 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,500.-บาท  ไดที่  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาสาร   หมูที่ 6   ถนนพระเพรง - ขุนทะเล   อําเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ระหวางวันที่  24  ธันวาคม  2552     ถึงวันที่  8  มกราคม  2553  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข        
0-7576-3265-6  ตอ 202  ในวันและเวลาราชการ   หรือทางเว็ปไซด  www.nasan.go.th  
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