
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
                   เร่ือง   ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน  

   ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐ ลูกบาศกเมตร ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                                                   ………………………………………... 
 
 

         ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  มีความประสงค จะประมูล ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 
๑๐ ลูกบาศกเมตร และสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก 
(G.V.W.) ไมตํ่ากวา ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 
๒,๕๐๐ ปอนดตอตารางน้ิว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง  (ตามรายละเอียด คุณลักษณะ แนบทาย ) เงิน
งบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อครั้งน้ี ๒,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองลานสามแสนบาทถวน)   
 
 

   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ  
    ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล   
    คลองใหม  ณ วันที่ประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 
    ธรรมในการประมูลครั้งน้ี    
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปน 
    คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ 

                  อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล   
                       จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม เกินสามหมื่น  
    บาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 
 
 

 

/กําหนดย่ืน.................... 
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  กําหนดย่ืนเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๕ เมษายน  255๖ ระหวางเวลา ๐๙.00 น.  
ถึงเวลา 1๒.00 น.   ได ณ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม และประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกให 
เขาเสนอราคาในวันที่   ๙  เมษายน  255๖  เวลา 14.00 น.เปนตนไป ผูเสนอราคาตองนําหลักประกันซองพรอมกับการ 
ย่ืนเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน  115,000.- บาท  
  

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ  ๑,๐00.- บาท  ไดที่ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้ังแตวันที่   ๑๙  มีนาคม  255๖     
ถึงวันที่  ๒๘  มีนาคม  255๖  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-34980-131-3  ในวันและเวลาราชการ หรือ 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือ ทางเว็ปไซต www.klongmai.com ขององคการบริหารสวนตําบล
คลองใหม 
 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๙   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

      (ลงช่ือ)  

         (นายเอนก   นอยพิทักษ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.klongmai.com/


คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย  

ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐ ลูกบาศกเมตร 

 

คุณลักษณะทั่วไป 

เปนรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ตัวรถชนิด 6 ลอ เคร่ืองยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 200 แรงมา 

ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลบ.เมตร ดานทายตูบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูล

ฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค ชุดตูบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายและกระบอกไฮดรอลิค เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและ

ประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และ มอก. 14001 ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต 

การบํารุงรักษาและซอมแซม โดยมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายพรอมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  (ท้ังน้ีการ

กําหนดมาตรฐานตางๆ เพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปน

ของใหมไมเคยใชงานมากอน  

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวรถยนต 

1.1. ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 

1.2. ความยาวชวงลอไมนอยกวา 4,200 มิลลิเมตร 

1.3. เปนรถชนิดไมนอยกวา 6 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 1 เพลา และมีลออะไหลพรอมกะทะลอ 1 ชุดโดยมีอุปกรณท่ีสําคัญ

ตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน 

1.4. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ นํ้ายาแอรชนิด 134 A 

2. เครื่องยนต 

2.1. เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ําเปนเคร่ืองยนตดีเซลท่ีไดมาตรฐาน  เลขท่ี 

มอก.2550-2554 หรือสูงกวา  

2.2. มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 200 แรงมา 

2.3. มีระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจคชั่น 

3. ระบบสงกําลัง 

3.1. คลัทชเปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต 

3.2. เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร 

4. ระบบบังคับเล้ียว 

4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

5. ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง 

5.1. ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 200 ลิตร ฝาปดมีกุญแจ 

6. ระบบกันสะเทือน  

6.1. ตามมาตรฐานผูผลิต 

7. ระบบหามลอ  

7.1. ตามมาตรฐานผูผลิต 

 

8. สมรรถนะรถ 



8.1. สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ ( GROSS VEHICLE 

WEIGHT) ไดไมนอยกวา 12,000 กิโลกรัม 

9. ระบบไฟฟา 

9.1. ใชระบบไฟฟา 24 โวลท 

9.2. มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร+ 

 

9.3. มีมอเตอรสตารทชนิด 24 โวลท 

9.4. มีแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลทขนาดความจุไมตํ่ากวา 65 แอมแปร/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก 

9.5. มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร 

10. ตูบรรทุกขยะมูลฝอย 

10.1. ตูบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลบ.เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยท่ียังไมไดทําการอัดไดไมนอยกวา 

20 ลบ .เมตร หรือสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา  5,000 กิโลกรัม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเปยกชื้นและ

สวนประกอบของขยะมูลฝอย  

10.2. พ้ืนตัวถัง ผนังดานขาง และผนังดานบน สรางดวยเหล็กแผนมีความหนาไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

10.3. ตูบรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และมอก.14001 

10.4. มีพ้ืนท่ีสําหรับยืนปฎิบัติงานดานขางซาย – ขวาของตัวรถ 

10.5. ท่ีดานซายขางชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซเตือน (BUZZER SWITCH) เพ่ือแจงสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ 

10.6. มีระบบเรงเคร่ืองยนตอัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทําการเพ่ิมรอบของเคร่ืองยนตในขณะทําการอัดขยะมูลฝอย 

จนกระท่ังทําการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแลวจะทําการลดรอบของเคร่ืองยนตกลับไปเปนปกติโดยอัตโนมัติ 

10.7. ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตูบรรทุกขยะมูลฝอย โดยทําการล็อคและปลดล็อคดวยกระบอกไฮ-ดรอลิค 

10.8. กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอย เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ไดรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสําหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป มาตรฐานเลขท่ี มอก.975-2538 เพ่ือความ

ปลอดภัยในการใชงานของพนักงานผูปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เลขท่ี มอก.975-2538 และหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11. ชุดอัดขยะมูลฝอย 

11.1. การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทํางานแบบก่ึงอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ดวยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดย

ใชมือโยกสั่งการทํางานทีละสองขั้นตอนโดยไมตองโยกชุดวาลวควบคุมการอัดขยะมูลฝอยคางไว และเม่ือสุดจังหวะการ

ทํางานของแตละขั้นตอนชุดวาลวควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทําการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาลวควบคุม

การอัดมูลฝอยติดตั้งอยูภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

11.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเปนแบบรางสไลด  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนท่ีของชุดใบอัดและใบสไลดท่ีผนัง

ดานในของชุดอัดขยะมูลฝอยท้ังสองขาง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลดสามารถอัดจารบีหลอลื่นกันสึกหรอได 

11.3. พ้ืนรองรับขยะ ผนังดานขาง ชุดใบกวาด สรางดวยเหล็กแผนมีความหนาไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

11.4. ดานลางของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีท่ีรองรับนํ้าเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา 150 ลิตร พรอมมี

วาลวปด-เปดขนาดไมนอยกวา 2 น้ิว  เพ่ือระบายนํ้าเสียท้ิง 

11.5. มีระบบปองกันนํ้าเสียร่ัวซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหวางแนวตอระหวางตัวตูและชุดอัดขยะมูลฝอย 

12. ชุดคายขยะมูลฝอย 



12.1. ติดตั้งภายในตูบรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคท่ีใชเปนแบบ 

(TELESCOPIC CYLINDER) ไมนอยกวา 3 ชั้น เพ่ือทําการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

12.2. แผนดันขยะมูลฝอยเม่ือถูกดันสุดจะตองเสมอดานทายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไมมีสวนใดๆ ยื่นออกมาพนถังบรรจุขยะ

มูลฝอย 

12.3. แผนดันขยะ สรางดวยเหล็กแผนมีความหนาไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

12.4. ชุดวาลวควบคุมการยกชุดอัดทาย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยูดานขางซายของตูบรรทุกขยะ  โดยผู

เสนอราคาตองแนบแคตตาลอกชุดวาลวควบคุมระบบไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

 

12.5. ชุดยกชุดอัดทายเพ่ือเปดดันขยะออกทํางานดวยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดทาย เปนผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพสูง ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสําหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป มาตรฐานเลขท่ี มอก.

975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใชงานของพนักงานผูปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.975-2538 และหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

13. ระบบปมไฮดรอลิค 

13.1. เปนแบบเกียรปมชนิดใชงานหนัก เสื้อปมทําดวยเหล็กหลอ มีลูกปนรองรับเพลาขับ ไดรับกําลังขับเคลื่อนจาก

เคร่ืองยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซ่ึงตอออกมาจากขางเกียรรถยนต (SIDE PTO.) 

13.2. สามารถทําแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE)ไดไมนอยกวา 2,500 ปอนด/ตร.น้ิว 

13.3. ปริมาตรของปมตอการหมุน 1 รอบ ไมนอยกวา 60 ซีซี. 

13.4. การเชื่อมตอทอไฮดรอลิค ใชขอตอแบบบานหัวทอไฮดรอลิค (FLARE COUPLING OR FLARE FITTING) เพ่ือการรับ

แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของรถยนตไดดี 

14. ระบบสัญญาณไฟสองสวางฉุกเฉิน 

14.1. ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น  

14.2. ดานบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ จํานวน 2 ดวง เพ่ือใหสัญญาณเตือนเม่ือมองจากดานทาย  

15. การพนสีและตราหนวยงาน 

15.1. การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไมนอยกวา 2 ชั้น 

15.2. การพนสีภายในตูบรรทุกขยะมูลฝอยพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ชั้น 

15.3. ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด 

16. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ 

16.1. เคร่ืองมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต 

16.2. เคร่ืองมือและอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด 

16.3. ยางอะไหลพรอมกงลอ 

17. ขอกําหนดอื่นๆ 

17.1. ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบผลิตโครงสรางชุดถัง  ท่ีไดรับรองระบบมาตรฐาน  มอก. 9001 และ มอก. 14001 ใน

ขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษาและซอมแซม ตัวถังสําหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ตอง

แนบเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผู

ประกอบ/ผลิตขางตน 

17.2. จัดทําประกันภัย พรอม พ.ร.บ.ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จํานวน ๑ ชุด 

17.3. จดทะเบียนพรอมโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกขยะใหเปนขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม กอนการเบิกรับเงิน 
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