
 
 

ประกาศสอบราคา 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 

................................. 
 

           ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประกาศสอบ
ราคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  รายละเอียดดังนี้ 
  - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ชนิดปิด – เปิด ตัวรถชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า  130  แรงม้า  ตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบทรงเหลี่ยมมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  6  ลูกบาศก์เมตร  จํานวน 1 คัน 
( รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ) 
 
   ราคากลาง 2,000,000 - บาท  ( สองล้านบาทถ้วน) 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกาศสอบราคาซ้ือดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงไม่อาจปฎิเสธไม่ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ   ราคาได้มี

คําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด ณ  

วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกาศสอบ
ราคาซ้ือครั้งนี้ 

5.  ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบ  หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย  
กําหนด ยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 2 ธันวาคม 2553  ถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา           08.30 – 
16.30 น. โดยกําหนดยื่นซองไว้ดังนี้  

1. ยื่นได้ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด ในระหว่าวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 – 13 ธันวาคม 
2553 ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. กําหนดเปิดซองยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้น  ณ.ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ 

     อําเภอด่านขุนทด   
 

 
 



ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาซ้ือได้ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
ระหว่างวันท่ี 2  ธันวาคม   - 13 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-9081 และท่ีเว็บไซด์
ของเทศบาล ท่ี www.nongbuakiat.go.th 
   

ประกาศ  ณ. วันท่ี 1 ธันวาคม 2553 
 
 

( นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรติ) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวตะเกียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย  ชนิดเปิด – ปิด ปรับระดับชุดรับรองขยะมูลฝอย เพ่ือใช้สําหรับจัดเก็บขยะมูล
ฝอย  ตามบ้านเรือนท่ีพักอาศัย  ตลาด หมู่บ้าน แหล่งชุมชนต่างๆ ผลิตประกอบจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระดับ
คุณภาพตารมมาตรฐาน   มอก.9001-2544  (ISO9001:2000)หรือ มอก.9001-2552 (ISO 9001:2008)ในขอบข่าย
การออกแบบและการพัฒนาการผลิต และการบริการซ่อมบํารุงตัวถังยานพาหนะลักษณะท่ัวไป 
-เป็นรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเด่ียว  ล้อหลังคู่  พวงมาลัยขวา  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกําลัง 
แรงม้าไม่น้อยกว่า  130 แรงม้า  ระบายความร้อนด้วยน้ํา 
-ตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีปริมาณความจุๆไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตรภายในติดต้ังใบ
ดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยไฮดรอลิค 
-ชุดท้ายแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิตภายในติดต้ังใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอย  ใบกวาด
อัดขยะมูลฝอยเป็นชนิดใบเด่ียวโดยไม่ต้องมีใบสไลด์  รางสไลด์ประคองทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
-ชุดรับรองขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดต้ังภายในชุดท้ายเม่ือยกปิดสุดท้ายต้ังอยู่สูงกว่าแชสซ่ีของตัวรถเพ่ือสะดวกในการ
เดินทาง ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
-มีดวงโคมไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกําหนดและตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
-ตัวรถ  ชุดตู้บรรจุ  ชุดท้าย  ชุดรับรอง  ชุดท้าย  ชุดรับรองขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน 

         1.ข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.1รถยนต์บรรทุก 

  1.1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6ล้อ ล้อหน้าเด่ียว ล้อหลังคู่  หัวเก๋งสามารถยกข้ึนเพ่ือตรวจ 
                   เครื่องยนต์สะดวก 
  1.1.2 มีท่ีนั่งในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ท่ีนั่ง  (รวมพนักงานขับรถ) 

   1.1.3 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน ในเก๋ง 1 บาน 
   1.1.4 มีชุดปัดน้ําฝนจํานวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
   1.1.5 มาตรวัด  สัญญาณเตือน ต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต 
   1.1.6 เครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
   1.1.7 ติดต้ังวิทยุ-CD Player จํานวน 1 ชุด 
   1.1.8 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร 
   1.1.9  ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกําหนด 
 1.2ระบบเครื่องยนต์ 
   1.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
   1.2.2 ระบายความร้อนด้วยน้ํา 

 1.2.3 มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
 1.2.4 เป็นเครื่องยนต์ท่ีได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารพิษจากเครื่องยนต์  เลขท่ี   มอก.  2315-

2551 หรือ EURO 3 
 1.3 ระบบส่งกําลัง 
  1.3.1 คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
  1.3.2 เกียร์  เป็นแบบเกียร์กระปุก 
          1.3.3 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
 



1.4 ระบบบังคับเลี้ยว 
 1.4.1 พวงมาลัยขับทางขวา  
 1.4.2 มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic  Power Steering) 
1.5 ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
 1.5.1 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
1.6 ระบบกันสะเทือน  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
1.7 ระบบห้ามล้อ 
 1.7.1 ระบบห้ามล้อ  เป็นแบบไฮดรอลิค  แยกสองวงจรอิสระ 
 1.7.2 มีห้ามล้อขณะจอด  พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย 
1.8 กงล้อและยาง 
 1.8.1 ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมท่ีเก็บยางอะไหล่ 
1.9 ระบบไฟฟ้า 
 1.9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 

  1.9.2 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ 
  1.9.3 แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า 60 Ah จํานวน 2 ชุด 

 1.9.4 มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกําหนด  และตามความจําเป็นการ 
          ปฏิบัติงาน 

 1.10 อ่ืนๆ 
1.10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ  รถบรรทุก ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา    
           ในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
1.10.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือ  
            ได้รับแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายของ รถบรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงใน   
           วันยื่นเสนอราคา 

  
 2.1 ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 

2.1.1 รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ. เมตร ภายใน 
          ติดต้ังใบดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
2.1.2 โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทําด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  ผนังตู้มีความหนาไม่น้อย 
           กว่า 3 มม.พับขอบด้านข้างสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. ท้ัง 2 ด้าน ซ้าย – ขวา 
2.1.3 ระหว่างตู้บรรจุขยะกับชุดท้าย มียางซีลหรือผ้าใบซีลกันรั่วซึมโดยรอบ  ท้ังนี้เพ่ือ 

                       ป้องกันน้ํารั่วซึม  และบรรเทากลิ่นท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย  
2.1.4 บริเวณด้านหน้าภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย ต้องมียางซีลหรือผ้าใบซีลเม่ือดันขยะมูล    
         ฝอยมาสุดให้สัมผัสกับยางซีลหรือผ้าใบซีลเพ่ือบรรเทากลิ่นท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
2.1.5 มีถังบรรจุน้ําท่ีเหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างหนาไม่น้อย   

กว่า 3 ม.ม ด้านใต้ของถังมีวาล์เปิด-ปิดสําหรับถ่ายเทของเสียท่ีเหลือจากการอัดขยะมูลฝอย  มี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ติดต้ังใต้ถังบรรจุขยะมูลฝอย 

2.1.6 เสาและคานส่วนท้ายของตู้บรรจุขยะจะต้องสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่ 
         น้อยกว่า 4.5 ม.ม. 



2.1.7 ใบดันขยะ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.ทํางานด้วยระบบไฮ 
          ดรอลิคแบบหลายชั้น โดยมีล้อติดต้ังแบบฐานรองรับประคองให้ใบดันขยะเคลื่อนท่ี  
          อย่างม่ันคง  เพ่ือดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

           2.2 ชุดท้าย 
  2.2.1 เป็นแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในติดต้ังใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุด 

          รองรับขยะมูลฝอย สามารถเปิดข้ึน- ปิดลง ด้วยระบบไฮดรอลิค 
2.2.2 ชุดท้ายสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานโครงสร้างท่ีม่ันคงแข็งแรง ขอบวงหลัก (ส่วนท่ีปิดกับ 
         ตู้บรรจุขยะ) ต้องเสมอกันทุกด้านกับตู้บรรจุขยะมูลฝอย สร้างจากเหล็กมาตรฐานความ 
         หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. มีตัวล็อคท่ีทําด้วยเกลียวสามารถขันอัด  เพ่ือให้ยางกันรั่วซึม   
         แนบสนิทกับตู้บรรทุกขยะอัดแน่นยิ่งข้ึน 
2.2.3 ใบกวาดอัดขยะมูลฝอยเป็นชนิดใบเด่ียวโดยไม่ต้องมี ใบสไลด์ รางสไลด์ประคอง  เพ่ือ 
          สะดวกในการบํารุงรักษา สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5     
          มม. ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
2.2.4 ชุดรับรองขยะมูลฝอยทุกชุดเป็นชนิดติดต้ังภายในชุดท้าย สามารถเปิด- ปิด และปรับ 
         ระดับความสูง- ตํ่าได้ ชุดรับรองขยะมูลฝอยทุกชุดเม่ือยปิดสุดจะต้องอยู่สูงกว่าแซลซี 
         ของตัวรถเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
2.2.5 ชุดรับรองขยะมูลฝอยสร้างจากเหล็กมาตรฐานอย่างดี ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อย 
          กว่า 9 มม. ส่วนพ้ืนมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
2.2.6 เม่ือชุดรองรับขยะมูลฝอยเปิดมารับขยะในตําแหน่งตํ่าสุด ปากหรือขอบจะต้องมียาง    
         หรือผ้าใบซีล ตามขอบ 

         2.3 อ่ืนๆ 
         2.3.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบของ ชุดถังบรรจุขยะมูลฝอย ดังกล่าวให้ 
                       คณะกรรมการพิจารณาในวันท่ียื่นเสนอราคา 
         2.3.2ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งต้ัง 
                      จากตัวแทนผู้จําหน่าย ผู้แทนผู้จําหน่ายของ ชุดถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยมีเอกสาร   
                       หลักฐานมาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 

                   3.ระบบไฮดรอลิค 
        3.1 ไฮดรอลิค 
  3.1.1ทํางานด้วยระบบถ่ายทอดกําลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ side P.T.O. 
   

3.1.2 ถังน้ํามันไฮดรอลิค มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 
       3.2 อ่ืนๆ 
  3.2.1ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ ชุด ไฮดรอลิค  ดังกล่าวให้คณะกรรมการ  พิจารณา ในวันท่ียื่น
เสนอราคา 
  3.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งต้ังจาก 
                             ตัวแทนจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่าย ของ ชุด ไฮดรอลิค  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง 
                              ในวนัยื่นซองเสนอราคา 
 



                  4.สัญญาณไฟวับวาบ 
  4.1 สัญญาณไฟวับวาบ  
  4.1.1 เป็นสัญญาณไฟวับวาบ  แบบแผงสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 8×16×5 นิ้ว (ก×ย×ส)น้ําหนัก 
                             ไม่เกิน 2.5 กก. 
  4.1.2 โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจ้น จํานวน 2 โคม ขนาด 70 w/24VCD แต่ละชุดมีจานโค้ง 
                           แบบ Poly phenylene Oxide Alloy  แบ่งเป็น 5 ช่อง แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ช่วยเพ่ิมการ 
                           กระจายของแสง ตรงกลางระหว่างโคมท้ังสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน จํานวน  
                           1 ชุด ให้ความเข้มข้นแสงมาตรฐาน SAE ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า 400 ครั้งต่อนาที 
  4.1.3 หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ  เม่ือตัวใดตัวหนึ่งเกิด  
                              ชํารดุ  อีกตัวยังคงทํางานได้ตามปกติ  ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทําด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต   
                              ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพ่ือลงแสงจากภายนอก ช่วยเพ่ิมความเข้มของดวงโคม 
           4.2อ่ืนๆ  
  4.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ สัญญาณไฟวับวาบ ดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
                             พิจารณาในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
  4.2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งต้ัง 
                             จากตัวแทนผู้จําหน่าย ผู้แทนจําหน่ายของ สัญญาณไฟวับวาบ โดยมีเอกสารหลักฐาน         
                              มาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
                   5.การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
         5.1 การพ่นสี  
  5.1.1 การพ่นภายนอก  พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดี 
                                    ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่ท่ีหน่วยงานกําหนด) 
 พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้นบริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้าใต้บังโคลนหลังด้วยบอด้ีชู้ดหรือ
เท็คค็ต  หรือเทียบเท่า 

         5.2ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกําหนด 
                   6.เครื่องมือและอุปกรณ์ 
          6.1 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดตามมาตรฐานรถ   จํานวน 1 ชุด  
         6.2 แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานของรถ      จํานวน 1 ชุด 
         6.3 ประแจถอดรถ                                          จํานวน 1 ชุด 
          6.4 คู่มือการใช้รถ,คู่มือการตรวจเช็คบริการ            จํานวน 1 ชุด 
 

7.เง่ือนไงการรับประกัน 
     7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียด  และแบบลักษณะข้ันตอนการทํางาน ของรถบรรทุกขยะมูล 
                   ฝอย  แบบอัดท้าย  ชนิดเปิด-ปิด  ปรับระดับท่ีรองรับขยะมูลฝอย คันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ 
                   พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
      7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งต้ังโดยตรงจากผู้ผลิต รถบรรทุกขยะมูลฝอย   
                    แบบอัดท้าย  ชนิดเปิด-ปิด  ปรับระดับท่ีรองรับขยะมูลฝอย  โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดง 
                   ในวันยื่นซองเสนอราคา 
 



     7.3 การรับประกัน รับประกันการชํารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา1  ปี  หากเกิด
การชํารุดบกพร่องจากเง่ือนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะกระทําการแก้ไขให้ใช้ได้ดี ดังเดิมภายใน 15 วันนับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่ต้องติดค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 

      7.4 กําหนดส่งมอบภายใน 30 วันนับจากวันลงนามทําสัญญา 
 


