
 

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     อ าเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ                                         

ที่                                                                 วันท่ี        ตุลาคม  2557                          . 

เรื่อง   รายงานคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                                .                                                                                                                    
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

  เรื่องเดิม  

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ที่  360/2557 ลงวันที่  28 ตุลาคม 2557      

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

ชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติและดันขยะด้วยระบบไฮดรอลิค  เครื่องยนตข์นาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130  

แรงม้า  จ านวน   1   คัน    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติที่ประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่   2   ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2557  นั้น    
 

คณะกรรมการก าหนดราคาราคากลางครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  (รถบรรทุกขยะ)    

ได้ด าเนินการสบืราคากลางจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว และได้มผีูป้ระกอบการเสนอ

ราคา จ านวน  3  ราย   
  

                   คณะกรรมการก าหนดราคากลางจงึได้น าราคาที่ผู้ประกอบการทั้งสามราย เสนอม าหา

ค่าเฉลี่ยเพื่อก าหนดราคากลาง โดยน าราคาที่เสนอมาทั้งสามรายรวมกันแลว้หารด้วยจ านวน

ผูป้ระกอบการที่เสนอราคาทั้งหมดดังนี้ 

                          =  2,100,000   +   2,000,000  +  1,900,000  =   2,000,000.- บาท 

                                                                3 
 

          ดังนัน้   คณะกรรมการก าหนดราคากลางจงึได้ก าหนดราคากลางครุภัณฑย์านพาหนะ

และขนส่งรถบรรทุกขยะ  เป็นจ านวนเงนิ   2,000,000.-  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)   
 

       จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

                                         (ลงช่ือ)............................................ประธานกรรมการ 

         (นายสวัสดิ์       จุลนันท์) 
 

    (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

        (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี) 
 

    (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ   

                                    (นายพิษณุ       หลอดค า) 

       บันทึกข้อความ 



 

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ชื่อพัสด ุ    รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร 

 

2. ลักษณะทั่วไป 

                  เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหนา้เด่ียว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนดว้ย

เครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ 4 จังหวะ มกี าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้ า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุ

พนักงานได้ไม่น้อยกวา่ 3 คน (รวมพนักงานขับรถ ) ตอนท้ายหลังเก๋งตดิตัง้ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย    มปีริมาตรความจุ

ไมน่อ้ยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย ตดิตัง้เครื่องอัดขยะมูลฝอย ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค   

ตดิตัง้ไฟสัญญาณวับวาบสีเหลอืง   1   ดวง   มรีะบบสัญญาณไฟต่าง  ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและความ

จ าเป็นในการปฏบัิตงิานตัวรถและอุปกรณทุ์กชนิดเป็นของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน 

 

3. ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ 

1. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหนา้เด่ียว ล้อหลังคู ่

2. เครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนดว้ยน้ า 

3. เป็นเครื่องยนต์ท่ีได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขท่ี มอก.2315– 2551 หรือ สูงกว่า 

4. มกี าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกวา่ 130 แรงมา้ 

5. ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 2,900 ซีซ ี

6. น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไมต่่ ากว่า 6,500 กิโลกรัม 

7. มเีกียร์เดินหนา้ไมน่อ้ยกว่า 5 เกียร์ มเีกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

8. พวงมาลัยขวาแบบลูกปนืหมุนวนรอบตัว มเีพาว์เวอร์ช่วย 

9. ระบบคลัทช ์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคหรือตามาตรฐานผู้ผลิต 

10. ระบบเบรค ใชร้ะบบไฮดรอลิคพร้อมหมอ้ลมชว่ยหรือตามาตรฐานผู้ผลิต 

11. ตดิฟลิมก์รองแสงภายในห้องโดยสาร ความเข้มของการกรองแสงไม่นอ้ยกว่า 60% 

12. ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศภายในหอ้งโดยสาร 

13. ตดิตัง้เครื่องเล่น CD/MP 3 พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ได้ในตัว 

14. ระบบไฟฟา้และอุปกรณต์ามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

15. มโีคมไฟสัญญาณตา่งๆตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏบัิตงิาน 

 

4. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 

1. ตูบ้รรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไมน่อ้ยกว่า 6ลูกบาศก์

เมตร สรา้งด้วยเหล็กมาตรฐานอยา่งดี ท าการประกอบอยา่งมั่นคงแข็งแรงตามหลักวชิาการ 

2. คานตามยาวใชเ้หล็กพับขึน้รูปหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร 

3. คานขวางใชเ้หล็กพับขึน้รูปขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร 
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4. เพื่อความแข็งแรงในการรับน้ าหนัก เหล็กคานตามยาวท่ีพับขึน้รูปและเหล็กคานขวางที่พับขึน้รูป 

เพื่อให้ได้รูปทรงและตามหลักวชิาการเหล็กพับขึน้รูปจะตอ้งพับขึน้รูปจากโรงงานท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/TS หรือ ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานดังกลา่วจากโรงงานท่ีพับขึน้

รูปหรือป๊ัมขึ้นรูปมาแสดงในวันย่ืนเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาหากผู้เสนอราคาไมใ่ชโ่รงงาน

ผู้ผลิตดังกล่าวจะต้องได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตโดยระบุช่ือหนว่ยงานอย่าง

ชัดเจน 

5. พื้นตูบ้รรจุขยะมีความหนาไมน่อ้ยกว่า 4 มลิลเิมตร 

6. ผนังดา้นข้างใช้เหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร  

7. ผนังดา้นข้างเป็นแบบเรียบเพื่องา่ยตอ่การประชาสัมพันธ์หรือตามาตรฐานผู้ผลิต 

8. หลังคาใชเ้หล็กพับขึน้รูปหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร 

9. ระหว่างตูบ้รรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านขา้งและด้านลา่งมียางกันรั่วซึมของน้ า 

10. ตดิตัง้ถังเพ่ือรองรับน้ าเสียจากการอัดขยะและมีวาลว์เปิด-ปิด ส าหรับถ่ายเทน้ าเสียจากการอัดขยะ

มูลฝอย 

5. ชุดคายขยะมูลฝอย 

1. ตดิตัง้ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบรางเลื่อนขับเคลื่อนดว้ยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต 

2. กระบอกไฮดรอลคิเป็นแบบหลายช้ันหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

3. แผ่นดันขยะใชแ้ผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร 

4. โครงสร้างแผ่นดันขยะใช้เหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร 

5. แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยืดออกสุดแล้วจะตอ้งไม่มีสว่นใดยื่นเกินตัวถังด้านท้าย 

6. หูยดึกระบอกไฮดรอลคิดันขยะสรา้งด้วยเหล็กหนาอย่างด ีหรอืตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

6. ชุดยกเทและชุดอัดขยะ 

1. เป็นแบบรางสไลดข์ับเคลื่อนดว้ยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

2. ตดิตัง้แผงสไลดแ์ละใบอัดขยะเพ่ือท าการอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง 

3. ท่ีรองรับขยะมูลฝอยด้านท้ายรถสามารถรองรับขยะได้ปริมาณมาก สรา้งด้วยเหล็กหนาอย่างด ี

4. ชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางเลื่อน 

5. แผงอัดขยะมูลฝอยสร้างดว้ยเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร ท างานด้วยระบบ      ไฮดรอลิค 

6. แผงสไลดส์ร้างดว้ยเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มลิลเิมตร ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
 

7. ระบบไฮโดรลิค 

1. ตดิตัง้ป้ัมไฮดรอลิค ท างานด้วยระบบถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O. 

2. สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ปอนด/์ตารางนิว้ 
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3. มถีังน้ ามันไฮดรอลิคขนาดเหมาะสมตอ่การใชง้าน 

4. ตดิตัง้ตัวกรองทางดูดและทางกลับเพื่อกรองเศษผงละเอยีดกอ่นส่งน้ ามันเข้าป้ัม เพ่ือปกปอ้งการสึก

หรอของระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

5. แกนไฮดรอลิคจะต้องท าการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก 

6. ชุดคอนโทรลแผงดัน,ยกท้าย,อัดท้ายเป็นแบบวาว์ลมอืโยกหรือแบบกึ่งอัตโนมัตหิรือตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต 

     7.   ตดิตัง้เกย์วัดแรงดันน้ ามัน 1 จุด เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ ามันหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

     8.  สายไฮดรอลิคสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกวา่ 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

              9.  ชุดกระบอกไฮดรอลคิเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพโดยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

             10.  ผู้เสนอราคาจะตอ้งแนบแคตตาล็อคชุดกระบอกไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซอง 
 

8. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง 

1. เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉนิแบบหลอดไฟ LED 2 ชัน้ ให้แสงสีเหลอืงอ าพัน ทรงกลม สูงไม่นอ้ยกว่า 110 

มม. มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่อ้ยกว่า 105 มม. มหีลอด LED จ านวนไมน่อ้ยกว่า  24 หลอด หรือ 

เป็น สัญญาณไฟฉุกเฉนิแบบหลอดฮาโรเจ้น ทรงกลมสเีหลอืง มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่อ้ยกว่า 

150 มม. ใชอุ้ปกรณต์ดิตัง้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

2. เป็นระบบให้แสงวับวาบ 360 องศา และมีรูปแบบการวับวาบไมน่อ้ยกว่า 22 รูปแบบ หรือตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

3. ใชแ้มเ่หล็กท่ีมีแรงดึงดูดสูงยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอยา่งดีหรือตดิตัง้ตาม

แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

4. ตดิตัง้สัญญาณไฟกะพริบ (Strobe Light) แบบ LED ด้านบนของตูอ้ัดขยะ ท้ังดา้นซ้ายและขวา    มี

หลอด LED ข้างละไมน่อ้ยกว่า 4 หลอด และมีรูปแบบการกระพริบไมน่อ้ยกว่า 18 รูปแบบ หรอื

ตดิตัง้สัญญาณไฟแบบหมุนทรงกลมสเีหลอืงไว้ดา้นบนของตูบ้รรจุขยะซึ่งอยูด่้านท้ายรถยนต์ 

9. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

1. การพน่สภีายนอก พ่นด้วยสรีองพืน้อยา่งดีไม่นอ้ยกว่า 2 ชัน้ แล้วจึงพน่ทับด้วยสจีรงิอย่างดไีมน่อ้ย

กว่า 2 ชัน้ (สีจริงตามแตห่นว่ยงานก าหนด) 

2. เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก าหนด  
 

10. เครื่องมอืและอุปกรณ ์

1. ยางอะไหลพ่ร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 

2. เครื่องมือพร้อมแมแ่รงตามมาตรฐานผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด 
 

11. ข้อก าหนดเพิ่มเติม 

1. ผู้เสนอราคาจะตอ้งแนบรายการละเอยีดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ     อัดขยะ

ด้านท้าย  มาประกอบการพจิารณาในวันยื่นซอง 
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2. ผู้เสนอราคาจะตอ้งแนบแค็ตตาล็อครถยนต์ , กระบอกไฮดรอลคิ , สัญญาณไฟฉุกเฉนิ     มา

ประกอบการพจิารณาในวันยื่นซอง 

3. สัญญาณไฟฉุกเฉนิและไฟกระพริบเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R65 หรือ 

SAE ส าหรับยานพาหนะ หรอืเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานพร้อมท้ังแค็ตตาล็อค มาแสดง ในวันยื่นซอง 

4. รับประกันการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใชง้านตามปกติเป็นระยะเวลา  1   ปี   หากเกิด

การช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะท าการแก้ไขให้ได้ดดีังเดิมภายใน 

15 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

5. ก าหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

 

 


