
เอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000  ซีซี  ขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 10  ลูกบาศก์เมตร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของราชการ ดังนี้ 
 1.ลักษณะทั่วไป 

1.1 เป็นรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  240  แรงม้า  ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  ตู้
บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลกูบาศกเ์มตร  และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่
น้อยกว่า 5,000  กิโลกรัม  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดท้าย  
ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค  มีคุณภาพสูงโดยมีไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  ทั้งนี้กําหนดมาตรฐานต่าง 
ๆ  เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  และอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน 
 

2.ตัวรถยนต์ 
 2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 2.2 ความยาวของช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,100  มิลลิเมตร 
 2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยว่า 1 เพลา  และมีล้ออะไหล่พร้อม   

กระทะล้อ 1 ชุด  โดยมีอุปกรณ์ท่ีสําคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
 2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  พร้อมเครื่องเสียง  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 2.5 ติดตั้งฟิลม์กรองแสงภายในห้องโดยสาร  ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า  60 % 
 2.6 ระบบคลัตช์  แบบแห้งแผ่นเดียว  ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค  หรือ  ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต 
 2.7 มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกําหนด  และตามความจําเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 
 2.8 มีแถบสะท้อนแสง  ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกําหนด 
 
3.เครื่องยนต์ 
 3.1 เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ  4  จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ํา   
           3.2 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไอเสีย   ไม่ต่ํากว่า  ยูโร 3 
 3.3 มีกําลังสูบไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า  ที่รอบไม่เกิน  3,100  รอบ/นาที 

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

                             (นายผจญ  ทิปกะ) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ) สิบเอก………………..…………กรรมการ 
                (นายณัฐวัตร  สวา่งเมฆฤทธิ์)                                                         (ประกติ การุณยรัต) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ)…….……………………..…………กรรมการ 
                    (นายอภิชาต  กันชนะ)                                                      (นายเสกสรร  ไชยศิลป)์ 
 
 



 
 3.4 ระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง  เป็นแบบ คอมมอนเรล 
 3.5 เครื่องยนต์  หัวรถ  และคลัดช์ซี  ต้องเป็นยี่ห้อเดี๋ยวกัน 
 
4.ระบบส่งกําลัง 
 4.1 คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
 4.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก  เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์  มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 

เกียร ์
 
5.ระบบบังคับเลี้ยว 
 5.1 เป็นพวงมาลัยขับทางขวา  แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว  มีเพาว์เวอร์ช่วยเลี้ยว 
 
6. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
 6.1 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  มีความจุไม่น้อยกว่า  200  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ 
 
7.ระบบห้ามล้อ 
 7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
8.สมรรถนะ 
 8.1 สามารถรับน้ําหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถขณะบรรทุก

เต็มสมรรถนะ  (GROSS VEHICLE WEIGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  15,000  กิโลกรัม 
 
9.ระบบไฟฟ้า 
 9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
 9.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 9.3 มีมอเตอร์สตาร์ท  ชนิด 24 โวลท ์
 9.4 มีแบตเตอรี่   ชนิด 12 โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  จํานวน 2 ลูก 

9.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน  ตามกฎจราจร 
 

 10. ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
  10.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศ์กเมตร 
  10.2 พ้ืนตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร 
  10.3 ผนังด้านข้างของตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า  3.00 
มิลลิเมตร 
 

             (ลงช่ือ)  ………………………………………………..……ประธานกรรมการ 
                             (นายผจญ  ทิปกะ) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ) สิบเอก………………..…………กรรมการ 
                (นายณัฐวัตร  สวา่งเมฆฤทธิ์)                                                         (ประกติ การุณยรัต) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ)…….……………………..…………กรรมการ 
                    (นายอภิชาต  กันชนะ)                                                      (นายเสกสรร  ไชยศิลป)์ 
 



  10.4  มีถังรองรับน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอย  ติดตั้งด้านล่างของตู้บรรทุก  ขนาดไม่น้อย
กว่า  150  ลิตร  ทําอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า  2.00  มิลลิเมตร 
  10.5 ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 : 2008  และ  มอก.  
9001-2552  มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง. 4)  ของผู้ผลิตประกอบ 
 
 11.ชุดอัดขยะมูลฝอย 
  11.1 การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วย
ระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทํางานทีละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุม
การอัดขยะมูลฝอยค้างไว้และเมื่อสุดจังหวะการทํางานของแต่ละข้ันตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะ
ทําการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ  โดยชดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 
  11.2 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการ
เคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบ
สไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 
อัดขยะมูลฝอย 
  11.3 พ้ืนรองรับขยะ  ชุดใบกวาด  สร้างด้วยเหล็กแผ่น  มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5  
มิลลิเมตร 
  11.4 ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีที่รองรับน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอย  มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  150  ลิตร  พร้อมวาล์วปิด – เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  เพ่ือระบายน้ําเสียทิ้ง 
  11.5 มีระบบป้องกันน้ําเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุด 
 
 12. ระบบปั๊มไฮดรอลิค 
  12.1  ชุดส่งกําลังจากเครื่องยนต์  ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off)  ต่อเชื่อมโดยตรง
กับปั๊มไฮดรอลิค  ประกอบเป็นชุดเดียวกัน  โดยไม่ใช้เพลาขับ  เพื่อให้ปั๊มไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
และสุดวกต่อการบํารุงรักษาโดย  PTO (Power take off)  และปั๊มไฮดรอลิค  เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน  ไม่
มีการดัดแปลงใด ๆ  ทั้งสิ้น  และเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 
9001 และ ISO 14001 พร้อมแนบแคตตาล็อค  เอกสารรับรองมาตรฐาน  และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จําหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 
 
 13. ชุดคายขยะมูลฝอย 
  13.1 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  แผงดันขยะมูลฝอย  ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค  
โดยกระบอกไฮโดรลิค  ที่ใช้เป็นแบบ  (TELESCOPIC CYLINDER)  ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น  เพื่อทําการดันขยะมูล
ฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
  13.2 แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุด  จะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย  โดยไม่มี
ส่วนใด ๆ  ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 
 

             (ลงช่ือ)  ………………………………………………..……ประธานกรรมการ 
                             (นายผจญ  ทิปกะ) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ) สิบเอก………………..…………กรรมการ 
                (นายณัฐวัตร  สวา่งเมฆฤทธิ์)                                                         (ประกติ การุณยรัต) 
 
 (ลงช่ือ)…………..…………….………กรรมการ               (ลงช่ือ)…….……………………..…………กรรมการ 
                    (นายอภิชาต  กันชนะ)                                                      (นายเสกสรร  ไชยศิลป)์ 
 



  13.3 แผ่นดันขยะใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร 
  13.4 ชุดคอนโทลวาล์วควบคมุหรือคันโยกควบคุมการทํางานของชุดอัดท้าย  และชุด
ควบคุมการคายขยะมูลฝอย  ติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ 
  13.5 ชุดยกอัดท้ายเพ่ือเปิดดันขยะออกทํางานด้วยระบบไฮโดรลิค  โดยกระบอกไฮดรอลิ
คชุดยกชุดอัดท้าย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระบอกไฮดรอลิค  
สําหรับอุตสาหกรรมทั่วไป  มาตรฐานเลขท่ี  มอก.975-2538  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งานของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติ  โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลขท่ี  มอก.975-2538 
และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา  
 14. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
  14.1 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสั้น  มีขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 42  เซนติเมตร  และความสูงไม่น้อยกว่า 14 
เซนติเมตร  ใช้หลอด LED ชนิดประหยัดพลังงาน  จํานวน 6 โมดูล  วางเรียงกันให้ความสว่างรอบทิศทาง  
360 องศา แต่ละโมดูลมีหลอด LED โมดูล ละ 43 ดวง  แต่ละดวงให้ความสว่างสูง  สามารถมองเห็นได้ใน
ระยะไกลมีชุดควบคุมแบบ FUSION TECHNOLOGY สามารถปรับรูปแบบการทํางานได้ 25 รูปแบบ  และ 
เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชํารุดอีกตัวยังทํางานได้ตามปกติ  ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทําด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต  
ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพ่ือลดแสงจากภายนอกช่วยเพิ่มความเข้มของดวงโคมฝาเลนส์ครอบดวงไฟ  มีสี
ให้เลือกตามความเหมาะสม  หรือตามที่ผู้ใช้ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน  มอก.9001 , ISO 9001  และ  ISO14001   
  14.2 ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย  ติดตั้งไฟฉุกเฉิน  จํานวน 2 ดวง  เพ่ือให้สัญญาณเดือนเมื่อ
มองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มิลลิเมตร  ความสูง
ไม่เกินกว่า 125  มิลลิเมตร  เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC)  แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง  ทน
ความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี  ฐานโคม ABS  ทนแรงกระทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี  
หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ  
และสามรถปรับความเร็วในการหมุนได้  ใช้ไฟได้  ทั้ง 12 โวลท์  และ 24 โวลท์  มีวงจรป้องกันการต่อสารผิด  
โดยต้องแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาด้วย 
  14.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างเป็นหลอดแบบฮาโลเจน  ฝาครอบและโครงสร้างหลัก  ทนต่อความ
ร้อน  แรงกระแทกน้ําและทนแสง UV  สามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า  370  องศา  และทิศทางก้มเงย
รวมกันไม่น้อยกว่า  130  องศา  สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทควบคุมแบบไร้สาย  เป็นแบบชนิดไม่มี
สายอากาศส่งสัญญาณ  เพ่ือการใช้งานที่คล่องตัว  ระยะส่งสัญญาณของรีโมทชนิดไร้สาย  ไม่น้อยกว่า  30  
เมตร  (โดยปราศจากสิ่งกีดขวงหรือสัญญาณรบกวน)  ระยะส่องสว่างของลําแสงไม่น้อยกว่า 940  เมตร  
(ทดสอบในที่มืดสนิท)  และมุมของลําแสง 8 องศา  ค่าความสว่างของลําแสงไม่น้อยกว่า 225,000 แรง
เทียน  และมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 6 Lux ที่ระยะ 200  เมตร  ได้รับรองการทดสอบด้วยมาตรฐาน  
NEMA  FL 1-2009 Flashlight  Basic Performance Standard  และโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้าส่องสว่างต้อง
ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก  ไฟส่องสว่างและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จําหน่ายมาในวันยื่นเสนอราคาด้วย 
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 15. สีตัวรถและการพ่นสีตราหน่วยงาน 
  15.1 สีตัวรถ  เป็น  สีเหลืองอ่อน 
  15.2 การพ่นสีภายนอก  พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี  ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสี
จริงชนิดโพลียูรีเทน  ไม่น้อยกว่า 2  ชั้น 
  15.3 การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  พ่นสีกันสนิม EPOXY  หรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 2 ชั้น 
  15.4 ตัวอักษรต่าง  ๆ  ตามแต่หน่วยงานกําหนด 
  15.5 โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีมาตรฐาน  ISO 
 
 16. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ 
  16.1 เครื่องมือซ่อมบํารุงประจํารถ  จํานวน 1 ชุด  (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) 
  16.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ  จํานวน 1 ชุด 

 16.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานของรถ จํานวน 1 ชุด 
 16.4 ติดตั้งเกจและสัญญาณต่าง ๆ ตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน และตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต 
16.5 หนังสือคู่มือรับบริการ และคู่มือการใช้รถ จํานวน 1 ชุด 
 

17. เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
 17.1 รับประกันความชํารุดบกพร่อง  1  ปี 
 17.2 ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้ายรถขยะ  และมีสวิทย์เปิดปิดควบคุม 1 ชุด 
 17.3 ต้องมีศูนย์บริการถ่ายน้ํามันเครื่องและซ่อมบํารุง  อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 17.4 มีหนังสือคู่มือ  การบริการถ่านน้ํามันเครื่องตามระยะและน้ํามันอ่ืน ๆ  เป็นภาษาไทย 
 17.5 คู่มือใช้รถ  คู่มือบํารุงรักษาและคู่มือสั่งอะไหล่รถให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเพ่ือ

ประโยชน์กับทางราชการในกรณีที่เกิดการเสียหายและเข้าซ่อมบํารุงพ้ืนที่  นั้น  ๆ 
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