
  
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

เรื่อง  ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-------------------------------------- 

    ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่  มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย    ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

  -   รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ
หลังคู่พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตูเปิด ปิด
พร้อมที่ล็อค  สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุก
ขยะมูลฝอยความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดต้ังเครื่องอัดขยะมูลฝอย ท างาน
ด้วยระบบไฮโดรลิค  ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน ซึ่งเป็นการจัดซื้อรถที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)   จ านวน  1  คัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
    4    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แกเ่ทศบาลต าบลบ้าน ใหม่ 

ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี ้
            5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
            6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
            7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  17 กันยายน  2557   ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.  ณ   
ห้องประชุม   ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา             
ในวันที่  22  กันยายน  2557   เวลา  14.30  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่   29  กันยายน  2557   ตั้งแต่
เวลา  09.00 -  09.30  น. 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  500.-  บาท ได้ที่ งาน
พัสดุ  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที ่ 29  สิงหาคม   2557   ถึงวันที่    9  กันยายน 
2557   ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044 – 282783  ต่อ  24  ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 

http://www.tambonbanmai.go.th/
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 ประกาศ  ณ  วันที่    29  สิงหาคม    พ.ศ. 2557 
 
 ( ลงช่ือ )  
     ( นางส ารวย  พยอมใหม่ ) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

๑. ลักษณะท่ัวไป 
  1.1  เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อ
หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็น
หัวเก๋งมีประตูเปิด ปิดพร้อมที่ล็อค  สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ 
ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะ
มูลฝอยติดต้ังเครื่องอัดขยะมูลฝอย ท างานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตาม
กรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน 
  1.2  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / มอก. 
โดยมีเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐาน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ 

๒. ตัวรถยนต์ 
   2.1  รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่  
   2.2  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า  

   2.3  น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก(  G.V.W )ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
  2.4  เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า  

   2.4   มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-  
                 ๒๕๕๑ 

  2.6  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์  ถอยหลัง ๑ เกียร์  
   2.7  ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว  
   2.8  ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ 
                   ช่วย) 

  2.9  ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด  
  2.10  ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ  ตามกรมการ 
                    ขนส่งทางบกก าหนด  และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  2.11  มีเครื่องเล่นวิทยุ ,เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง 

๓. ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
   3.1  ถังบรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อย 
         กว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร  
 
            ประธานคณะกรรมการ ฯ 
                ( นายภุชพงศ์  บุญศีรัตนะ ) 
                                         กรรมการ ฯ                จา่เอก                           กรรมการ ฯ 
          ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน )                                       ( สุทาน  ทยอมใหม่ )  
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  3.2  ตู้บรรจุขยะมูลฝอยส่วนพื้นท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร  
         ด้านข้างและด้านบนท าด้วยเหลก็ไมน้่อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายนอกเพิ่ม  
                   ความแข็งแรงด้วยกระดูกโครงเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า ๓ แถว 
         ระหว่างตู้บรรจขุยะมลูฝอยกบัชุดเครือ่งอัดขยะขอบด้านข้างและด้านลา่งม ี
                   ยางกันรั่วซึมของน้ า  

    3.3  มีถังบรรจุน้ าที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี 
                   หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕  มิลลิเมตร ส่วนล่างใต้ตู้ถึงขยะมีถังรองรับน้ าเสียไม่  
                   น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด – ปิด      ส าหรับถ่ายเทน้ าเสีย 
                   จากการอัดขยะมูลฝอย  

๔. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย 
  4.1  ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผ่นดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กหนา  
                  มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ท างานด้วยระบบไฮโดรลิค แบบหลาย  
                  ช้ัน เพื่อท าการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจ ุ
  4.2  แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่ส าหรับอัดจารบี  
                  ว่ิงเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง   เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้            
                         บรรจขุยะเมือ่เวลาดันสดุจะต้องไมม่สีว่นใดย่ืน    ออกมาภายนอก  
        แผงสไลด์ เคลือ่นทีโ่ดยมลีกูเลือ่นทรงกลม และมทีีส่ าหรบัอัดจารบ ีว่ิง  
                 เคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน 

๕. ระบบไฮโดรลิค 
  5.1  ชุดไฮโดรลิคและปั๊มไฮโดรลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
  5.2  ถังน้ ามันไฮโดรลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร  
  5.3  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว  
  5.4  ก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องท าการชุบแข็ง  
  5.5  คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา  
  5.6  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานอุตสาหกรรม(มอก .) หรือผลิตจากโรงงานที่  
                   ได้รับรองระบบคุณภาพมาตาฐาน ISO/มอก. 

๖. อุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน   
   6.1  เป็นถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ ากว่าหรือ 
         เทยีบเทา่  FIRE RATING 5B  ตามมาตรฐาน มอก.332-2537  
   6.2  น้ ายาดับเพลิงเป็นชนิดก๊าซ  
   6.3  ฉีดแล้วจะระเหยหายไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก  ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้  
         ต่างๆ   ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2.3 ก.ก. หรือ 5 ปอนด์ มีมาตรวัดแรงดัน  
  6.4  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  

             ประธานคณะกรรมการ ฯ 
                ( นายภุชพงศ์  บุญศีรัตนะ ) 
                                         กรรมการ ฯ                จา่เอก                           กรรมการ ฯ 
          ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน )                                       ( สุทาน  ทยอมใหม่ )  
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๗. สัญญาณไฟส่องสว่าง 
     7.1  สัญญาณไฟแบบทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ 
                  น้อยกว่า ๗ นิ้ว.ใช้หลอดแบบ LED ฝาครอบไฟเป็นแบบ ๒ ช้ัน  โคมไฟ 
          ช้ันนอกและช้ันใน  ผลติจากวัสดุกนัความรอ้น ชนิด Polycarbonate   
                     Resin  

  7.2  ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ฐานยึดติดกับตัว 
                  รถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็น 
                  อย่างดี  
  7.3  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ 
                  มอก. หรือได้  มาตราฐาน EC,DIR๙๕,CE   

8.  ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว 
  8.1  หลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่  
                   น้อยกว่า ๑๐ ดวง ติดโคมไฟมีขนาดไม่น้อย ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐   
                    มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบท าจากพลาสติก  
         ABS  

   8.2  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ 
                   มอก.หรือได้  มาตราฐาน EC,DIR๙๕,CE   
 
   9.  การพ่นสี 

  9.1  การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์  
       ของหน่วยงานเทศบาลต าบลบา้นใหม ่ และข้อความตามทีก่ าหนด 
  9.2  ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน  
  9.3  ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่น 
        สกีนัสนิมไมน้่อยกว่า ๒ ช้ัน ก่อนพ่นสีจริง  

10.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ  
  10.1  บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม    จ านวน ๑ ชุด                                                     
  10.2  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ    จ านวน ๑ ชุด           

  10.3  แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม   จ านวน ๑ ชุด                                                                                                       
  10.4  ชุดอัดจารบี     จ านวน ๑ ชุด       
  10.5 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ  จ านวน ๑ ชุด 
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 11.  เง่ือนไขและการรับประกัน  
   11.1  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะ 
           มลูฝอยแบบอัดทา้ยและแบบพิมพ์เขียวแสดงข้ันตอนการท างานของระบบ  
 11.2  อัดท้าย  มาประกอบการพิจารณาในวันย่ืนซอง  

  11.3  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อครถยนต์, ไฮดรอลิค, ถังดับเพลิงชนิด 
 11.4  สารสะอาด , สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณไฟท้าย มาประกอบการ           
พิจารณาในวันย่ืนซอง 
  11.5  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่ายของ 
          รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย แบบอัดทา้ย, ชุดไฮดรอลิค ,ถังดับเพลิงชนิด            
สารสะอาด ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณไฟท้าย โดยมีหลักฐานการ            
เป็นตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันย่ืนซอง 
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