
 

 
 

ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    ....................................................  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอย
แบบอัดท้าย    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน   1   คัน  ตามคุณลักษณะรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมืองก าหนดไว้แนบท้าย 

  ราคาของพัสดุที่จะซื้อในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น     
3,200,000  บาท ( สามล้านสองแสนบาทถ้วน)   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้    
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น   และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ  

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน เป็นการ      
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและเสนอราคา
โดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จากผู้แทนดังกล่าว (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
 7.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานซ่อมบ ารุงพร้อมคลังสต๊อกอะไหล่พร้อมมีช่างส าหรับให้บริการ
หลังการขาย   (แนบเอกสารวันเสนอราคา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ก าหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556 
ระหว่างเวลา  10.00  น.  ถึงเวลา  10.30  น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ณ  ที่ว่าการอ าเภอพิมาย  ชั้น 2)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่  2  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556   เวลา  13.00   น.  เป็นต้นไป    และเสนอราคา
ในวันที่  11  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556    เวลา  11.00 - 11.30  น. 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคา  5,000   บาท   
ได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง    ระหว่างวันที่  13   เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2556    ถึงวันที่   
22   เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    044-481690   ในวันและเวลา
ราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.og.th 
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่    13   เดือนมนีาคม    พ.ศ. 2556 
 
 
        
                                                                                                                    
       (ลงชื่อ)...............................................  
        (นายบรรเจิด   สอพิมาย)  
       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร 

 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ด้าน
ท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดต้ังชุดอัดขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้ายและกระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน มอก.  9001 จากหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา 
การผลิต การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงใน
วันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 

1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
1.2. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4,200 มิลลิเมตร 
1.3. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณ์ที่ส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
1.4. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ น้ ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เครื่องยนต์ 
2.1. เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน ้าเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลที่

ได้มาตรฐาน มอก.  2315-2551 หรือ  สูงกว่า 
2.2. มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที 
2.3. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

3. ระบบส่งก าลัง 
3.1. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร ์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร ์

4. ระบบบังคับเลี้ยว 
4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
 



5. ระบบน ้ามันเชื้อเพลิง 
5.1. ถังน ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

6. ระบบกันสะเทือน  
6.1. ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

7. ระบบห้ามล้อ  
7.1. ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

8. สมรรถนะรถ 
8.1. สามารถรับน ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
9. ระบบไฟฟ้า 

9.1. ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
9.2. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร ์
9.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
9.4. มีแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต ่ากว่า 65 แอมแปร/์ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก 
9.5. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

10. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
10.1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 2 ลบ.เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ท า

การอัดได้ไม่น้อยกว่า 25 ลบ.เมตร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปียกชื้นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย  
10.2. พื้นตัวถัง ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
10.3. มีพื้นที่ส าหรับยืนปฎิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถ 
10.4. ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือน

พนักงานขับรถ 
10.5. มีระบบเร่งเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะท าการเพิ่มรอบของเคร่ืองยนต์ในขณะท า

การอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งท าการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะท าการลดรอบของเคร่ืองยนต์
กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ 

10.6. ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยท าการล็อคและปลดล็อคด้วย
กระบอกไฮดรอลิค 

10.7. กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน
เลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 และหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 



11. ชุดอัดขยะมูลฝอย 
11.1. การอัดขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิก  ควบคุมโดยกดสวิทซ์สั่งการท างานเพียงครั้งเดียว

จะท างานต่อเน่ืองทุกขั้นตอนแบบอัตโนมัติ และ   สามารถท างานแบบกึ่งอัตโนมัติได้โดยใช้วาล์ว
ตัวเดียวกัน พร้อมแนบแค๊ตตาล็อควาล์ว 

11.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบ
อัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบ
สไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 

11.3. พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
11.4. ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีที่รองรับน้ าเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

150 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  เพื่อระบายน้ าเสียทิ้ง 
11.5. มีระบบป้องกันน้ าเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูล

ฝอย 
12. ชุดคายขยะมูลฝอย 

12.1. ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮ
ดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น เพื่อท าการดันขยะมูลฝอย
ออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

12.2. แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่น
ออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

12.3. แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
12.4. ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดต้ังอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้

บรรทุกขยะ  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาลอกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิคมาแสดงในวัน
ยื่นซองเสนอราคา 

12.5. ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกท างานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัด
ท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิค
ส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ
พนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก.975-2538 และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

13. ระบบปั๊มไฮดรอลิค 
13.1. เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มท าด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับก าลัง

ขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE 
PTO.) 

13.2. สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE)ได้ไม่น้อยกว่า 2,800 ปอนด์/ตร.นิ้ว 
13.3. ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน 1 รอบ ไม่น้อยกว่า 60 ซีซี. 



 
13.4. การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค (FLARE COUPLING OR FLARE 

FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี 
14. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

14.1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคต
ตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
15.1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรี

เทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
15.2. การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
15.3. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 

16. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
16.1. เคร่ืองมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ จ านวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
16.2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 

17. ข้อก าหนดอื่นๆ 
17.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง  ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน  มอก. 9001จาก

หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังส าหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการ
รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา  หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังโดยตรงจากผู้
ประกอบ/ผลิตข้างต้น 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


