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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า  

๖,๐๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนต่าบล 
นาสะแบง อ่าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 

1.รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี 
1.1 ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับ 
      น้้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม  
1.2 ตัวถังท้าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า  4.50 มิลลิเมตร 
1.3 น้้าหนักของรถรวมน้้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่้ากว่า  12,000  กิโลกรัม 
1.4 ชุดอัดขยะ – ดันขยะ ท้างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อย 
      กว่า  2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
1.5 มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองท่ีหัวเก๋ง 1 ชุดและติดที่ท้ายตู้บรรทุกขยะของตัวรถ 1 ชุด 

2. ลักษณะทั วไป 
2.1 เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน หน้าสั้น ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
2.2 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า 
2.3 ตอนหน้าหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3  คน (รวมพนักงานขับรถ) 
2.4 ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร 
      และสามารถรับน้้าหนักขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม ท้างานด้วยระบบ 
      ไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน สูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์/ตารางนิ้ว 
2.5 มีโคมไฟสัญญาณ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2.6 มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นในการ 
      ปฏิบัติงาน ชุดตัวถังบรรจุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

3. ตัวรถยนต์ 
3.1 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด  6 ล้อ 6  ตัน   
3.2 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3  ที่ รวมพนักงานขับรถ และมีเข็มขัดนิรภัย(Safety Belt) 
      แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
3.3 ระบบพวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 
3.4 มีชุดปัดน้้าฝนจ้านวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.5 มีเครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.6 มีกระจกมองหลังติดตั้งซ้ายและขวา สามารถปรับหมุนการมองได้ 
3.7 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก้าหนด 
3.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสาร 
3.9 ติดตั้งเครื่องเล่น CD พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว 
3.10 ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันผลิตและประกอบภายในประเทศไทย 

4. ระบบเครื องยนต์ 
4.1 เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4  จังหวะ  ไม่น้อยกว่า  6  สูบ ระบายความร้อนด้วยน้้า 
4.2 มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  240  แรงม้า  
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4.3 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.2315-2551)  หรือสูงกว่า 
4.5 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า  1  เกียร์ 
4.6 เกียร์เป็นเกียร์กระปุก 

5. ระบบห้ามล้อหรือเบรก 
5.1 ระบบห้ามล้อ  เป็นแบบลมดัน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต   
5.2 พร้อมระบบเบรกห้ามล้อขณะจอด  พร้อมเบรกไอเสีย 
5.3 มีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน  1 ชุด  พร้อมกับเก็บยางอะไหล่ 

6. ระบบไฟฟ้า 
6.1 ใช้ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์ 
6.2 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด  24  โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า  30  แอมแปร์หรือเป็นไปตาม 
     มาตรฐานผู้ผลิต 
6.3 แบตเตอรี่ชนิด 12  โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60AH (แอมป์/ชั่วโมง จ้านวน  2 ชุด) 

7. สัญญาณไฟ 
7.1 มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนถูกต้องตามาตรฐานของ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และ 
      ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
7.2 มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟกระพริบและกลับเองโดยอัตโนมัติหรือตามมาตรฐาน 
      ผูผ้ลิต 
7.3 มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟกระพริบส้าหรับจอดฉุกเฉิน 
7.4 มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงถอยหลัง 

    7.5 สัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวเก๋งเป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED 2 ชั้น ให้แสงสีเหลือง 
                อ้าพัน ทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า110 ม.ม.มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 105 ม.ม.   
                มีหลอด LED จ้านวนไม่น้อย  กว่า 24 หลอดเป็นระบบให้แสงวับวาบ 360 องศา 
                และมีรูปแบบการวับวาบไม่น้อย กว่า 19 รูปแบบ ใช้แม่เหล็กท่ีมีแรงดึงดูดสูงยึดติดกับ 
                ตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคของ 
                สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมมาตรฐานรับรองดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่น 
                ซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 7.6 ติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง (ELECTRONIC SIREN) ขนาดไม่น้อย 
               กว่า  100 วัตต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

8. โครงสร้างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
8.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 

10 ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี สามารถรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรัม ท้าการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ 

8.2  คานตามยาวใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 4  มิลลิเมตร 
8.3  คานขวางใช้เหล็กพับขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 4  มิลลิเมตร 
8.4  พ้ืนตู้บรรทุกขยะมีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร 
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8.5  ผนังด้านข้างใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร  
8.6  หลังคาใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
8.7  ระหว่างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกัน

รั่วซึมของน้้า 
8.8 ติดตั้งถังเพ่ือรองรับน้้าเสียจากการอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร และมีวาล์วเปิด-ปิด 

ส้าหรับถ่ายเทน้้าเสียจากการอัดขยะมูลฝอย 
8.9 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข่ายการ 

  ออกแบบและการพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบ้ารุง 
8.10 มีตู้ เก็บขยะมีพิษหรือขยะอันตรายตั้งอยู่หลังหัวเก๋ง 
8.11  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตตู้บรรทุกขยะมูลฝอยหรือ 

ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ้าหน่าย หรือผู้แทนจ้าหน่ายโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง
ในวันยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8.12 ด้านหลังตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED  
 สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟสปอร์ตไลท์ ปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบขนาดความกว้าง 10 
ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. สามารถใช้ไฟได้ทั้ง 3 ระบบ คือ ไฟบ้าน ไฟรถยนต์ 
และถ่านไฟแบตเตอรี่ ติดตั้งด้านท้ายรถ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคมาพิจารณาใน
วันยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

9.ชุดคายขยะมูลฝอย 
9.1  ติดตั้งภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นแบบรางเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค 
9.2  กระบอกไฮดรอลิคเป็นแบบหลายชั้น 
9.3  แผ่นดันขยะใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
9.4  โครงสร้างแผ่นดันขยะใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
9.5  แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยืดออกสุดแล้วจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นเกินตัวถังด้านท้าย 
9.6  หูยึดกระบอกไฮดรอลิคดันขยะสร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี 

    10. ชุดอัดขยะ 
           10.1 เป็นแบบรางสไลด์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค 

   10.2 ติดตั้งแผงสไลด์และใบอัดขยะเพ่ือท้าการอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง 
   10.3 กระพ้อรองรับการอัดขยะมูลฝอยสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ในปริมาตรมาก  

สร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี 
           10.4 ชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางเลื่อน 

                10.5 แผงอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ท้างานด้วยระบบ 
                        ไฮดรอลิค 

          10.6 แผงสไลด์สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ท้างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
10.7 ด้านข้างตอนท้ายชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอย มีพ้ืนที่ยืนปฏิบัติงานแบบฟันเลื่อยหรือ 
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        เหล็กแผ่นลายกันลื่นขณะรถเคลื่อนตัว ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า 
        2  มิลลิเมตร 
10.8 มีกริ่งสัญญาณเตือนคนขับขณะท้าการเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านข้างซ้าย 
        ตอนท้ายรถบรรทุกขยะ 

11. ระบบไฮดรอลิคและวาล์วควบคุม 
11.1 ใช้เกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนักได้รับก้าลังขับการเคลื่อนที่จากรถยนต์ของรถผ่านระบบ 
        ถ่ายทอดก้าลัง ซึ่งต่อมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO)  
11.2 สามารถท้าแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
11.3 ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน 1 รอบ ไม่น้อยกว่า 55 ซีซี 
11.4 ถังน้้ามันไฮดรอลิคมีที่กรองฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน เพ่ือป้องกันระบบไฮดรอลิค 
        ช้ารุดเสียหาย และยืดอายุการใช้งาน 
11.5 ถังน้้ามันไฮโดรลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 
11.6 แกนไฮดรอลิคจะต้องท้าการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก 
11.7 กระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง 
           ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 กระบอกไฮดรอลิคได้รับมาตรฐาน 
           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส้าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่  
           มอก.975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบ 
           ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 
           975-2538 โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรอง 
           มาตรฐานยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

12. การพ่นสีตราหน่วยงาน 
  12.1 การพ่นสีพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้นแล้วจึงพ่นสีทับด้วยสีจริง 
          ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก้าหนด) ตราหน่วยงานและตัวอักษร 
         ข้อความต่างๆตามที่หน่วยงานก้าหนด 

12.2 เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก้าหนด 
12.3 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง

ก้าหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และจ้านวนที่ติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของ
รถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.2560 ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบ
ส้านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โดยผู้ยื่นเอกสารต้องแนบแคตตาล็อค
และใบรับรองผลการทดสอบจากส้านัก วิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และ
ต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงที่มีการรับรองการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
แนบมาในวันยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13. เครื องมือและอุปกรณ์ประจ่ารถ 
13.1  เครื่องมือรถที่ติดมาจากโรงงานผู้ผลิต จ้านวน   1  ชุด 
13.2    แม่แรงขนาด  10  ตัน   จ้านวน   1  ชุด 



๕ 

 

13.3    ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ   จ้านวน   1  ชุด 
13.4   บล็อกถอดล้อ    จ้านวน   1  ชุด 
13.5 ที่อัดจารบี    จ้านวน   1  ชุด 
13.6 หมวกเซฟตี้ หรือ หมวกนิรภัย จ้านวน 2 ใบ เป็นหมวกที่ท้าจากพลาสติกท่ีมีความ 

 หนาแน่นสูงทนทานพิเศษมีสายรัดคางและสามารถปรับขนาดได้ สามารถทนแรง
กระแทกจากของแข็งหรือลูกเหล็กได้เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. ของตัวสินค้าโดยตรงผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคหมวก
นิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ดังกล่าว พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก. มาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13.7 รองเท้าเซฟตี้ทรงบู๊ด จ้านวน 2 คู่ เป็นรองเท้าเซฟตี้ที่พ้ืนและผิวรองเท้าท้าจาก 
พีวีซี หรือยางหัวเสริมเหล็กหรือเป็นแบบหัวเหล็ก มีผ้าซับในรองเท้าซึ่งเป็นผ้ากันน้้า 
และแผ่นรองเท้าสามารถระบายอากาศและกันกระแทกได้เป็นรองเท้าเซฟตี้ที่ได้ 
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าไทย 
มอก.โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อครองเท้าเซฟตี้ทรงบู๊ด พร้อมกับใบรับรอง
มาตรฐานแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13.8 ถุงมือป้องกันสารเคมีและของมีคม จ้านวน  2 คู่ส้าหรับสวมใส่ป้องกันเวลาพนักงาน
เก็บขยะและสามารถใช้กับงานหนักได้ดีทนทานต่อการเสียดสีมีความยืดหยุ่นและ
สามารถใช้งานได้นานโดยถุงมือเป็นถุงมือป้องกันและเซฟตี้ ที่ได้รับมาตรฐานสากลทั่ว
โลก หรือมาตรฐาน มอก. สินค้าไทย   ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคถุงมือและ
ใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13.9 มีเครื่องฉีดล้างท้าความสะอาดรถยนต์และตู้บรรทุกมูลฝอย เครื่องฉีดล้างท้าความ 
   สะอาด แรงดันสูงและมีคุณภาพ 

14. เงื อนไขการเสนอราคา 
14.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคของรถบรรทุกขยะ,กระบอกไฮดรอลิค,คอนโทร 
        วาล์ว ปั้มไฮดรอลิค สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมแบบพิมพ์เขียวรถบรรทุกขยะแบบอัด 
        ท้าย ระบบการท้างานของชุดอัดท้าย และกระบอกไฮดรอลิค ตามคุณลักษณะมา 
        ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 วัน 
14.2 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่อยู่ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง 

เพ่ือสะดวกในการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมในระยะยาวเพ่ือเป็นการประหยัดเวลา 
และงบประมาณของราชการ 

14.3 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจดทะเบียน 
        ให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ด้าเนินการจดทะเบียนราชการจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้ 
14.4 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดส้ารองอะไหล่ของตัวรถและอุปกรณ์ชุดอัดขยะ 
        ไว้จ้าหน่ายให้ราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 
14.4 ปั้มไฮดรอลิคหรือแกนกระบอกไฮดรอลิค ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมา 
        ก่อนโดยให้แนบเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO 9001 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า   
        เพ่ือประกอบการพิจารณามายื่นเสนอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 



๖ 

 

14.5 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะผลิต ประกอบรถบรรทุกขยะ โดยให้ 
        แนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) เพ่ือประกอบการพิจารณา 
14.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ 
        ยี่ห้อที่น้าเสนอ 
14.7 ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานและส้าเนาสัญญาซื้อขายพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

15. เงื อนไขการส่งมอบรถและการรับประกัน 
15.1 รถขยะแบบอัดท้าย ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและ 
        ทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนการผลิต 
15.2 ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ควบคุมการใช้รถขยะ ให้มีความรู้จนใช้ 
        งานได้ดี หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 2 คน และอบรมช่างของงานบ้ารุงรักษาจ้านวน 
        ไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นของผู้ขาย 
15.3 ผู้ขายจะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติของตัว 
        รถยนต์  และระบบอัดขยะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ 
        หากเกิดการช้ารุดเสียหาย โดยมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้หรือเป็น 
        การบกพร่องจากการผลิต  ผู้ขายต้องตรวจซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า 
15.4 ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ว่าสามารถให้บริการตรวจซ่อม 
        บ้ารุงรักษาตามวาระภายในระยะเวลารับประกันคุณภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการ 
        ได้ทุกศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ  และน้าหลักฐานการบริการมาแสดง 
        ในการถอนหนังสือค้้าประกัน 
15.5 ในระหว่างระยะค้้าประกัน หากเกิดการช้ารุดเสียหาย เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ 
        ใช้รถขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงแล้ว ผู้ขายจะต้องเร่งด้าเนินการ    
        ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน  15  วัน หากผู้ขายด้าเนินการล่าช้าเกินควร     
 องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบง สงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก
 ด้าเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิต้อง
 แจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า 
15.6 ผู้ขายจะต้องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง น้้ามันหล่อลื่นต่างๆ และน้้ามันไฮดรอลิค ให้อยู่ใน 
        เกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต ในวันส่งมอบรถ 
15.7 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี 

16. การส่งมอบรถ 
16.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถบรรทุกขยะ 10  ลูกบาศก์เมตร น้้าหนักรถรวมน้้าหนัก 
        บรรทุกไม่ต่้ากว่า  12,000  กิโลกรัม ภายใน  45  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
        สัญญารวบรวมไว้ข้างต้นแล้ว โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ้านาจให้แก่ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ  จ้านวน 2,400,000 บาท 
        (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3/ว2698 ลงวันที่ 
        30  สิงหาคม  2561 

 


