




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ แบบอัดทาย จํานวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- เปนรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ แบบอัดทาย เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา
๑. ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 8 ลูกบาศกเมตร
๒. นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไมตํ่ากวา ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
๓. เครื่องยนต (HP)ไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา
๔. มีระบบสัญญาณไฟฟาครบถวนและถูกตองตามกฎจราจร

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท   ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ท่ีจะใชงานไดทันที

ค ุณล ักษณะเฉพาะ
๑. ต ัวรถยนต

๑.๑ เปนรถยนต บรรทุก ชนิด ๖ ลอ นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไมตํ่ากว า ๘,๕๐๐
กิโลกรัม

๑.๒ ระบบเล ี้ยวพวงมาลัยขวา มีระบบพาวเวอรช วยผ อนแรง
๑.๓ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ฟ ิลมกรองแสง ไมตํ่ากว า ๖๐ % และวิทยุซีดีติดรถยนต
๑.๔ ตัวรถและโครงสรางของรถเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผ ูผล ิตและจําหนาย

๒. เคร ื่องยนต
๒.๑ เปนเครื่องยนตดีเซล ๔ จังหวะ จํานวนกระบอกสูบไมนอยกวา ๔ สูบ  กําลังแรงมาไมนอยกวา ๑๕๐

แรงมา
๒.๒ เปนเครื่องยนต ดีเซลท่ีมคี ุณสมบัติตามมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

หรือสูงกวา
๒.๓ ระบบขับเคลือ่น มีเก ียรเดินหนาไมนอยกวา ๕ เกียร และถอยหล ัง ๑ เกียร
๒.๔ ระบบเบรกใชระบบไฮดรอลิคพรอมหมอลมชวยและเบรคมือครบชุด
๒.๕ มีระบบไฟสองสว างและสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจร

๓. ต ูบรรท ุกขยะม ูลฝอยแบบอ ัดท าย
๓.๑ ตูบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา ๘ ลูกบาศก เมตร รูปแบบลักษณะตามมาตรฐาน

ผูผลิต
๓.๒ ตัวถังบรรทุกขยะสร างดวยแผนเหล็ก
๓.๓ ผน ังดานขางใช เปนแผ นเหล ็กหนาไมนอยกวา ๓ มิลล ิเมตร
๓.๔ ผน ังดานบนใช แผนเหล็กหนาไมนอยกวา ๓ มิลล ิเมตร
๓.๕ พ ื้นตัวถังใช แผนเหล็กหนาไมนอยกวา ๔ มิลล ิเมตร
๓.๖ ช ุดอ ัดขยะและดันขยะทํางานดวยระบบไฮดรอลิค สามารถผล ิตแรงดันสูงส ุดไดไมนอยกวา

๒,๕๐๐ ปอนดตอตารางน้ิว



-๒-

๓.๗ ชุดกระบอกไฮดรอลิค
๓.๘ ตูบรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตหรือประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:

๒๐๐๘
๔. การพ นส ีและข อความ

๔.๑ สีต ัวรถภายนอกและข อความตามความตองการขององคการบริหารส วนตําบลโปงแดงกําหนด
๔.๒ การพ นสภีายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดี ไมนอยกวา ๒ ช ั้น แลวจึงพนท ับดวยส ีจริง
๔.๓ การพ นส ีภายในตูบรรทุกขยะ พนสีกันสนิมโดยใชส ีเคลือบ EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา ๒ ช ั้น
๔.๔ พ นส ีกันสนิมอยางนอย ๒ ช ั้น บริเวณใตทองรถ โครงรถและใตบังโคลนหนา บ ังโคลนหล ัง

ดวยบอด้ีชูด หรือเทียบเทา
๔.๕ พ นตราเครื่องหมายขององคการบริหารส วนตําบลโปงแดง ขนาดกวาง หรือยาวไม นอยกว า

๑๘ เซนติเมตร และอ ักษรช ื่อเต็มขององคการบริหารส วนตําบลโปงแดง ขนาดส ูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อ
ยอขนาดส ูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร พรอมเลขรหสัครุภัณฑ โดยพนดวยส ีขาว เว นแตใชส ีขาวแลวมองเห็น
ไมชัดเจน ใหใชส ีอ ื่นแทน ไวดานขางนอกรถยนตท้ังสองข างตรงประตูท ั้งสองดาน

๔.๖ ใหติดสติกเกอรหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง บริเวณกระจกดานหนาสวนบนสุด  ขนาด
ความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร

๕.เคร ื่องม ือและอ ุปกรณ ต าง ๆ ประจำรถ
๕.๑ ติดต้ังส ัญญาณไฟว ับวามสีเหล ือง ๑ ดวง บนหลังคาเก ง  และดานทายรถอีกไมนอยกวา ๒ ดวง
๕.๒ เครื่องม ือซอมบํารุงประจํารถตามมาตรฐานผ ูผล ิต จํานวน ๑ ช ุด
๕.๓ ยางอะไหล พรอมกงลอ จํานวน ๑ ช ุด
๕.๔ กระบอกอ ัดจาระบี จํานวน ๑ ช ุด
๕.๕ แมแรงไฮดรอลิคตามมาตรฐานผูผลิต จํานวน ๑ ชุด
๕.๖ หนังสือคูมือการใชรถยนต

๖. เง ื่อนไขและการร ับประก ัน
๖.๑ ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อคของรถยนตบรรทุกขยะ และเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องยนต

ของรถยนต พรอมเอกสารแตงต้ังตัวแทนจําหนายมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา
๖.๒ ผูเสนอราคาจะตองรับประก ันความเส ียหายของรถยนตบรรท ุกขยะม ูลฝอย อันเน่ืองมาจากการใช

งานปกติ เปนระยะเวลา ๑ ป หากเก ิดการชําร ุดบกพรองจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกลาว ผ ูขายตองทําการ
แก ไขใหไดดีดังเดิมภายใน ๗ ว ัน นับจากวันท่ีไดรับแจงแกไข โดยไม คิดค าใชจ ายใดๆ ท้ังสิ้น

๖.๓ ผ ูเสนอราคาจะตองสงมอบรถยนตบรรทุกขยะ ภายในระยะเวลาไมเก ิน ๑๒๐ ว ัน น ับจากวันท่ี
ลงนามในส ัญญา

๖.๔ ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา พรบ. และประกันภัยชั้น ๑ ใหกับรถยนตบรรทุกขยะ ขององคการบริหาร
สวนตําบลโปงแดง  ในปแรก

๖.๕ องค การบริหารสวนตําบลโปงแดง “ จะชำระราคาใหผูขาย ” เม่ือผูขายไดสงมอบรถยนต บรรทุก
ขยะและโอนทะเบียนใหกับผ ูซื้อแลว


