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รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 

รายละเอียดของพัสดุ 
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซีหรือก่าลังเครื องยนต์

สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน ่าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
ท่าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร พื นหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ มิลลิเมตร น ่าหนักของรถรวมน ่าหนัก
บรรทุกไม่ต ่ากว่า12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๓  ดวง ทั งนี จึงได้มีการก่าหนดมาตรฐาน
ต่างๆ เพื อให้ได้ครุภัณฑ์ที มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ พัสดุและอุปกรณ์
ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

1. ลักษณะท่ัวไป 

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000ซีซี 
หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

๑.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน ่าหนัก
ขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

๑.๓ น ่าหนักของรถรวมน ่าหนักบรรทุก (G.V.W ) ไม่ต ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
๑.๔ ชุดอัดท้ายท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ ว 
๑.๕ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง จ่านวน ๓ ดวง 
๑.๖ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก่าหนด และตามความจ่าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน  ชุดตัวถังบรรจุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

2. ตัวรถยนต์ 

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้อ
อะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที ส่าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 

๒.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีที นั งภายในไม่น้อยกว่า 3 ที นั ง รวมพนักงานขับรถ 
๒.๓ ระบบพวงมาลัยขวา และมีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)  
๒.๔ มีชุดปัดน ่าฝนจ่านวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๒.๕ มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ มาตรฐานผู้ผลิต 
๒.๖ มีกระจกมองหลังติดตั งทั งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับมุมมองการเห็นได้ 
๒.๗ ติดตั งฟิล์มกรองแสงสีด่าด้านข้างขนาดความเข้ม....60...เปอร์เซ็นต์ และกระจกด้านหน้าติดฟิล์ม 

กรองแสงใสพร้อมคาดด้านบนความเข้ม...80....เปอร์เซ็นต์ 
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๒.๘ ติดตั งเครื องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๒.๙ ห้องคนขับติดตั งเครื องรับวิทยุระบบ AM/FM/CD/MP3 พร้อมล่าโพง 
๒.๑๐ ติดตั งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ดึงกลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๒.๑๑ ถังน ่ามันเชื อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิด มีกุญแจล็อค 

3. ระบบเครื่องยนต์ 
๓.๑ เครื องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม  
๓.๒ มีก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
๓.๓ ระบายความร้อนด้วยน ่า 
๓.๔ เกียร์ธรรมดาแบบเกียร์กระปุกเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร ์
๓.๕ คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 

4. ระบบห้ามล้อหรือเบรก 
๔.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
๔.๒ มีระบบเบรกหรือห้ามล้อขณะจอด พร้อมเบรกไอเสียช่วย 
๔.๓ มีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จ่านวน 1 ชุด พร้อมที เก็บยางอะไหล่ 
๔.๔ ขนาดยางเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์และผลิตไว้ไม่เกิน ๑ ปีนับถึงวันที ส่งมอบ 

5. ระบบไฟฟ้า 
๕.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
๕.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดไม่น้อยกว่า 24 โวลท์ ขนาดความไม่น้อยกว่า 3๐ แอมแปร ์
๕.๓ แบตเตอรี ชนิดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6๐ แอมป์/ชั วโมง จ่านวน 2 ลูก

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๕.๔ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

6. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
๖.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน ่าหนักขยะ

มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  
๖.๒ พื นตัวถังสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ มิลลิเมตร  
๖.๓ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
๖.๔ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรืออู่ที จดทะเบียนพาณิชย์พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา 
๖.๕ มีพื นที ส่าหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต และด้านหลังตลอด

แนวความยาว กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซ็นติเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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๖.๖ ที ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิทซ์เตือน (Buzzer Switch) เพื อแจ้งสัญญาณ 

เตือนพนักงานขับรถ 
๖.๗ ติดตั งชุดล๊อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยท่าการล็อคปลดล็อคด้วยระบบ 

manual (เกลียวขันเร่งด้วยมือ) 

7. ชุดอัดขยะมูลฝอย 
๗.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการท่างานแบบกึ งอัตโนมัติ (Semi Automatic) ด้วยระบบ  

Hydraulic Kick-out โดยใช้มือโยกสั งการท่างานทีละสองขั นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะ
มูลฝอยค้างไว้และเมื อสุดจังหวะการท่างานของแต่ละขั นตอน วาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะท่าการดีดตัว
กลับเองโดยอัตโนมัติโดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

๗.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื อนที 
ของชุดใบอัด และใบสไลด์ที ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์ 
สามารถอัดจารบีหล่อลื นกันสึกหรอได้ 

๗.๓ พื นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐  มิลลิเมตร 

๗.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที รองรับน ่าเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด – เปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ ว เพื อระบายน ่าเสียทิ ง 

๗.๕ มีระบบป้องกันน ่าเสียรั วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย 
๗.๖ ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

กระบอก ไฮดรอลิคส่าหรับอุตสาหกรรมทั วไป มาตรฐานเลขที  มอก.975-2538 เพื อความปลอดภัยในการใช้
งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที  มอก.
975- 2538 มาแสดงในวันเสนอราคา 

8. ชุดคายขยะมูลฝอย 
๘.๑ ติดตั งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอก 

ไฮดรอลิกที ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า 3 ชั น เพื อท่าการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ
ขยะมูลฝอย 

๘.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วน 
ใดๆ ยื นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

8.๓ แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ มิลลิเมตร 
8.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั งอยู่ด้านข้าง 

ซ้ายของตู้บรรทุกขยะโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงแบบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมไฮดรอลิกในวันเสนอราคา 
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8.๕ ชุดยกอัดท้ายเพื อดันขยะออก ท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย 

เป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส่าหรับอุตสาหกรรม
ทั วไปมาตรฐานเลขที  มอก.975-2538 เพื อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติโดยแนบ
ใบอนุญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที  มอก.975-2538 มาแสดงในวันเสนอ
ราคา 
9. ระบบไฮดรอลิกและป๊ัมไฮดรอลิก 

๙.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื อปั๊มท่าด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ 
ได้รับก่าลังขับเคลื อนจากเครื องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก่าลังซึ งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์      
(Side PTO.)  

๙.๒ สามารถท่า แรงดันสูงสุด (Max Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ ว 
๙.๓ การเชื อมต่อท่อไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (Flare Coupling or  

Flare Fitting) เพื อการรับแรงสั นสะเทือนที เกิดจากการเคลื อนที ของรถยนต์ได้ดี 
 9.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล๊อคเกียร์ปั๊ม (ฉบับจริง) มาแสดงในวันเสนอราคา 
 9.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายพร้อมแนบเอกสาร (ฉบับจริง)
มาแสดงในวันเสนอราคา 

1๐.  กระบอกไฮดรอลิก 
       ๑๐.๑ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส่าหรับอุตสาหกรรมทั วไป มาตรฐานเลขที  มอก. 975-2538 โดยแนบ
ใบอนุญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                    
          ๑๐.๒ กระบอกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที ได้รับรองมาตรฐาน ร.ง.๔   ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕  และ 
มาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘   
          10.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคกระบอกไฮดรอลิกแต่ละรุ่นมาแสดงในวันเสนอราคา 
 10.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกหรือได้รับแต่งตั งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายพร้อม
แนบเอกสารหนังสือแต่งตั ง (ฉบับจริง) ในวันเสนอราคา         

1๑. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

๑๑.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองจ่านวน... ๑....ชุด ขนาดฐานไม่
น้อยกว่า ๗ นิ ว 

๑๑.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง จ่านวน... 2....ชุด เพื อให้ 
สัญญาณเตือนเมื อมองจากด้านท้าย ขนาดฐานไม่น้อยกว่า ๗ นิ ว 

๑๑.๓ มีระบบไฟสัญญาณอื นๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก่าหนดและความจ่าเป็น 
ในการปฏิบัติงาน 

๑๑.๔ มีไฟส่องสว่าง (สปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5๐ วัตต์) ด้านข้างซ้าย – ขวา ๒ ชุด  และ
ด้านบน (ท้าย) ๒ ชุด ของตู้บรรทุกขยะพร้อมแยกสวิทช์เปิด-ปิด เพื อส่องสว่างในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน 
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1๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

๑๒.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีรองพื นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั นแล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรเีทน 
อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก่าหนด) 

1๒.2 การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั น    
1๒.3 เครื องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก่าหนด   

๑๓. เครื่องฉีดล้างท าความสะอาด   
          ๑๓.๑  เป็นเครื องสูบน ่า ชนิดไม่ต้องล่อน ่า ขนาดทางน ่าเข้า  2  นิ ว  ทางน ่าออกจะมี  3 ทาง 

๑๓.๒  ขับเคลื อนด้วยเครื องยนต์เบนซิน  4  จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า  6  แรงม้า 
๑๓.๓  สามารถสูบน ่าได้ไม่น้อยกว่า  400  ลิตร/นาที สูบส่งน ่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  60  เมตร 
๑๓.๔  ผลิตจากโรงงานที ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015  

          ๑๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา 
 

1๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1๔.๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๒ แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานรถ จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๓ บล็อกและประแจถอดล้อ จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๔ เครื องมือบ่ารุงรักษา จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๕ คู่มือการใช้รถ,คู่มือการตรวจเช็คบริการ จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๖ กระบอกอัดจารบี ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื องจักรพร้อมจารบี ๑ ถัง จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๗ สายพ่วงแบตเตอรี  จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๘ ชุดประแจรวมส่าหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั งแต่ ๑๐ ถึง ๒๓ มิลลิเมตร  

พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื องมือ จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๙ ประแจเลื อนขนาดไม่ต ่ากว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๑๐ คีมล็อค จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๑๑ ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จ่านวน 1 ชุด 
1๔.๑๒ ถังดับเพลิง จ่านวน 1 ชุด 

๑๕. กล้องติดรถยนต์  
๑๕.๑ กล้องติดรถยนต์ 2 กล้อง หน้า - หลัง ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 4.0 นิ ว  
๑๕.2 กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า 165 องศา  
๑๕.3 สามารถบันทึกระบบ Full HD  
๑๕.4 รองรับ Micro SD Card สูงสุดสุดไม่น้อยกว่า 64 GB  
๑๕.5 Micro SD Card ขนาดความจุ 64 GB 
๑๕.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคกล้องติดรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงในวันเสนอราคา 
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เงื่อนไขขอผู้เสนองาน 
        -    ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์ (ฉบับจริง) ที มีรายละเอียด ขนาด ยี ห้อ รุ่น มาแสดงในวัน
เสนอราคา 
        -    ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อกกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์ปั๊ม แคตตาล็อกเครื องฉีดล้างท่าความ 
มาแสดงในวันเสนอราคา 
         -   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหัวรถยนต์บรรทุก หรือได้รับแต่งตั งจากตัวแทนจ่าหน่าย พร้อมแนบ
หนังสือแต่งตั ง มาแสดงในวันเสนอราคา 
         -   ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อมบ่ารุง ตัวรถยนต์ เครื องยนต์ ตัวถัง  ถังบรรทุกขยะ           
กระบอกไฮดรอลิก หรือ ได้รับแต่งตั งเป็นตัวแทนในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงพร้อมแนบสถานที ตั งและ
ภาพถ่ายสถานที จริงมาแสดงในวันเสนอราคา 

         -   ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะ รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที  และผู้จ่าหน่ายต้องเติมน ่ามัน
ให้เต็มถัง 
         -   ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะ ผู้จ่าหน่ายต้องอบรมแนะน่าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ 

            -   ผู้จ่าหน่ายต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับหน่วยงานแล้วเท่านั น  ทางหน่วยงานถึง
จะท่าการเบิกจ่ายค่ารถยนต์คันดังกล่าว 
 


