
                       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                                         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย  
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      18    พฤศจิกายน  2558   

    เป็นเงิน      1,850,000.-บาท        ราคา/หน่วย         -      .- บาท 

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง  โดยสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย จ านวน  4 ราย ดังนี้ 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. ขวาธิจักร 
2. บริษัท วรรณพรซัพพลาย จ ากัด 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง 
4. บริษัท เอ็น พี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จ ากัด  

  5. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นายคชา    วาระเพียง          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง     ประธานกรรมการ 
 2. นายสุภาพ  ว่องไว          ต าแหน่ง  หัวหน้าส านกัปลัด               กรรมการ 
 3. จ่าเอกนรินทร์ชัย งบกระโทก   ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการ 



    รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย  
     แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เร่ือง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย 
    ลงวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

.................................................................................................................. 

      โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย   จ านวน  1  คัน  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้
ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า        
4.5 มิลลิเมตร น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ ากว่า 6,500 กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ยูโร 3 เลขที่ มอก. 2315-2551 หรือสูงกว่า 
ท างานการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตาม
กรมการขนส่งทางบกก าหนด  และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคย
ใช้งาน   มาก่อน 

รถยนต์บรรทุก 

1. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น  ชนิด  6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
2. เครื่องยนต์ดีเซล  4  สูบ  4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ า 
3. เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ยูโร 3 เลขที่ มอก.2315-2551  
   หรือดีกว่า 
4. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  เกียร์ และถอยหลัง  1 เกียร ์
5. เบรก ระบบไฮดรอลิก พร้อมมีเบรกขณะจอด 
6. ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮโดรลิกช่วยผ่อนแรง 
7. ขนาดยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
8. ติดตั้งวิทยุ, เครื่องเล่นซีดี, ติดฟิล์มกรองแสง 
9. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
10. มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง 
11. ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์ 
12. ใช้แบตเตอรี่  12  โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า  60  แอมป์/ชม. จ านวน  2  ลูก 
13. มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นขณะปฏิบัติงาน 
14. ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  70  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค 

ชุดถังบรรทุกขยะมูลฝอย 
           1. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์หลา สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี 
           2. ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร 
           3. ฝาครอบและส่วนอ่ืน ๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร 
           4. ด้านข้างถังขยะมีบานประตูเลื่อนขึ้น – ลง ข้างละ 3 บาน ส าหรับเปิดเทขยะเข้าถัง 

/  5. ด้านท้ายมี… 
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5. ด้านท้ายมีประตูเปิด – ปิด พร้อมล็อค  2  บาน ส าหรับเปิดเทขยะออกจากถัง 
6. ด้านบนฝาครอบ ปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น พร้อมมีราวจับท าด้วยท่อเหล็ก เป็นครอกตลอดแนว  

ส าหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  7. ฝาครอบสามารถถอดออกได้ 
ระบบการยกเท 
            1. ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งก าลังจากเครื่องยนต์ ระบบ พี.ที.โอ  
มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ 
  2. ชุดกระบอกไฮดรอลิคส าหรับยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน เลขท่ี 975-2538 โดยแนบเอกสารและหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

1. ไฟหมุนฮาโลเจน ขนาด M 15 x 4 unit ด้านซ้ายและด้านขาว  ข้างละ  2 unit 
2. ไฟกระพริบฮาโลเจน ขนาด  23 x 4 unit ด้านซ้ายและด้านขาว  ข้างละ  2 unit 
3. ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านข้างแบบฮาโลเจน ขนาด 10 วัตต์ ด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ 1 unit 
4. ฝาครอบไฟผลิตจาก  Polycarbonate dome ให้แสงสว่างส่องผ่านได้ด้านบนของฝาครอบมีลายผ้า     

เพ่ือลดแสงลง 
5. มอเตอร์แบบไฮสปีด จ านวน  2 ตัว ท างานแยกอิสระจากกัน 
6. ฝาครอบล าโพงท าจากสแตนเลสวางอยู่กลางระหว่างฝาครอบไฟทั้งสองข้าง 
7. ล าโพงมีก าลังขับ 100 วัตต์ 1 unit ติดตั้งภายในฝาครอบสแตนเลส กล่อง Electronics Sound 

control สามารถปรับเสียงได้ มีก าลังขับ 100 วัตต์ ควบคุมไฟและไมโครโฟนด้วยสวิทช์แยกออกจากกัน ไมโครโฟน
ขนาดกะทัดรัดสามารถปรับความดังของเสียงได้ สายไมโครไฟนสามารถถอดออกเพ่ือซ่อมบ ารุงได้โดยไม่ต้องถอด
กล่อง ควบคุม 

8. ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายของ ไฟสัญญาณ ระบุให้กับองค์กรหรือหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อม
แนบแคตตาล็อค หรือ ตัวอย่างไฟสัญญาณมาด้วย  

การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
         1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี   
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก าหนด) 

2. โรงงานผู้ผลิตส ีต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO  และน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้ง 
ผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นซอง 

3. บริเวณใต้ท้องรถ  พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2  ชั้น 
4.  สีของรถ (สีเขียว)   
5. ให้มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร  

และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูง  
ไม่น้อยกว่า  7.5  เซนติเมตร  ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง  

    ตราเครื่องหมายและอักษรซื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยให้พ่นสีขาว  เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมอง  
ไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอ่ืนแทน 

 
 
 



 
 


