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เกี่ยวกับระบบ EBDS 

ระบบ EBDS (Equipment Building Database System) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นฐานข้อมูล

ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 ซึ่งใน Version 1.1.1 ได้พัฒนาในส่วนของฐานข้อมูลรถและแผนการจัดซื้อรถ โดยจะท าการบันทึกข้อมูล

ของหน่วยงานตนเองเข้าไปในระบบ 

 

การท างานของระบบ EBDS ใน Version 1.1.1 

 ใน Version 1.1.1 จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรถในทุกประเภทลงในระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล และเม่ือมีแผน

ที่จะจัดซื้อ ในกรณีมีการทดแทน ต้องเลือกรายการรถที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาทดแทน 

 

ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล  

1. ชื่อรายการรถ ต้องเลือก List รายการรถในระบบ (อ้างอิง List ข้อมูลในภาคผนวก) 

2. ราคารถที่หน่วยงานจัดซื้อได้  (ราคาเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มเติมและประกันภัย) 

3. เลขครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

4. ทะเบียนรถ 

5. ปีท่ีจดทะเบียน 

6. อายุการใช้งาน (ค านวณอัตโนมัติ = ปีปัจจุบัน – ปีที่จดทะเบียน) 
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7. แหล่งงบประมาณ 

7.1. เงินงบประมาณ 

7.2. เงินบ ารุง 

7.3. เงินบริจาค 

7.4. งบค่าเส่ือม 

7.5. งบกลาง 

7.6. งบนอกงบประมาณ 

8. สถานการณ์ใช้รถ/สภาพรถปัจจุบัน 

8.1. ใช้ได้ปกติ/สภาพดี 

8.2. ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี (ซ่อม1-5ครั้ง/ปี) 

8.3. ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี(ซ่อม6-10ครั้ง/ปี) 

8.4. ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี(ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี) 

8.5. ใช้งานไม่ได้ 

9. ความคุ้มครอง/ประกันภัย 

9.1. มีพรบ./มีประกันฯ 

9.2. มีพรบ./ไม่มีประกันฯ 

9.3. มีประกันฯ/ไม่มีพรบ. 

9.4. ไม่มีพรบ./ไม่มีประกันฯ 

10. รายละเอียดเพิ่มเติม/สเปค (ถ้ามี) …………………. 

11. รูปภาพรถ (ถ้ามี) 

ขอบเขตแผนส ารวจรถ  

1. ปีงบประมาณที่วางแผนจะขอ (แผน 10 ปี) 

2. ชื่อรายการรถที่มีแผนจะจัดซื้อ (ต้องเลือก List รายการรถในระบบ) (อ้างอิง List ข้อมูลในภาคผนวก) 

3. แผนความต้องการ  

3.1. ขอเพิ่ม 

3.2. ทดแทนรายการเดิม 

4. ทดแทนรายการเดิม (กรณีมีเลือกแผนความต้องการ เป็นทดแทนรายการเดิมในข้อ 3) 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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 เข้าสู่ระบบ ไปที่ URL :  203.157.168.86 หรือ ebds.moph.go.th 

 

 คลิกไอคอนรูปกุญแจด้านซ้ายมือ เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ  

 

 

 ป้อน Username และ Password เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ โดย 

o Username คือ รหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก 

o Password คือ รหัสหน่วยงานจ านวน 9 หลัก (ส่วนมากเติม 00 หน้าและเติม 00 หลัง) 

o เช่น รหัสหน่วยงานเป็น 55555 รหัสผ่านหน่วยงานคือ 005555500 
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 หน้าบันทึกฐานข้อมูลรถ  

1. ให้ User ไปที่เมนูด้านซ้ายมือที่ หัวข้อฐานข้อมูลรถ แล้วคลิกท่ีเมนูย่อย บันทึกข้อมูลรถ 

2. ในหน้า บันทึกฐานข้อมูลรถยนต์ จะพบหัวข้อที่จ าเป็นต้องบันทึกข้อมูล ดังน้ี 

2.1 “ประเภทรายการรถ” จะต้องเลือกช่ือรายการรถที่มีอยู่ในระบบ โดยเลือกจาก ปุ่มค้นหารายการรถ 

แล้วจะมีหน้าต่างของระบบเด้งขึ้นมาพร้อมกับ List ช่ือรายการรถที่ก าหนดให้ หากไม่มีช่ือรายการรถที่ต้องการ    

ให้เลือกช่ือ อ่ืน ๆ (ระบุชื่อ) ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกช่ือรายการ  

2.2 “รายการรถ” ให้เลือกรายการรถตามรายการย่อย (ตามภาคผนวก)  

2.3 “ราคา” ให้ระบุราคาที่หน่วยงานสามารถจัดซื้อได้ (ราคาเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มเติมและ

ประกันภัย) 

2.4 “ทะเบียน/ ปีที่จดทะเบียน/ อายุการใช้งาน” ระบุหมายเลขทะเบียนรถ ระบุ พ.ศ.ปีที่จดทะเบียน 

และระบุอายุการใช้งานเป็นจ านวนปี 

2.5 “แหล่งงบประมาณ” คลิก  เพื่อเลือกแหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อรถ 

2.6 “สถานการณ์ใช้รถ/สภาพรถ” คลิก  เพื่อเลือกสถานการณ์ใช้รถ/สภาพรถ 

2.7 “การคุ้มครอง/ประกันภัย” คลิก  เพื่อเลือกการคุ้มครอง/ประกันภัย 

2.8 “รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)” สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีโปรแกรมให้ระบุได้ 

2.9 “รูปภาพรถ(ถ้ามี)” สามารถแนบรูปภาพรถคันดังกล่าวได้ถ้ามี 

2.10 กด ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลรถ จากน้ันโปรแกรมจะปรากฏหน้า บันทึกฐานข้อมูลรถยนต์ 

อีกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลคันต่อไปตามล าดับ 
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 จัดการข้อมูลรถ (ดู ลบ แก้ไข) 

หลังจาก User ได้ท าการบันทึกข้อมูลรถลงไปในระบบแล้ว User สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลรถ 

ดู ลบ แก้ไขได้  

1. โดยไปที่เมนู จัดการข้อมูลรถที่มีอยู่ ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ จะมีรายละเอียดข้อมูลรถทั้งหมดที่ 

User บันทึกปรากฏขึ้นมา  

2.  กรณีต้องการส่งออกข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export Data ด้านบนขวาได้  

3.  กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้คลิกตรงปุ่มไอคอนดินสอ  เพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป 

 

 

Export Data  

ในรูปแบบต่าง ๆ  

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล

หรือลบข้อมูล  
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เมื่อเลือกแก้ไขข้อมูล จะมีรายละเอียดข้อมูลมาแสดง ซ่ึง User สามารถจัดการข้อมูลได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไข

ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล แต่หากต้องการลบข้อมูลน้ี ก็ให้เลือกปุ่มลบข้อมูล 
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 รายงานข้อมูลรถ 

User สามารถดูรายงานข้อมูลรถที่มีอยู่ในระบบได้โดยเลือกเมนู รายงานข้อมูลรถที่มีอยู่ โดย

รายงานจะแสดงข้อมูลรายการรถตามประเภทและรายการที่มีอยู่ในระบบ 
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 หน้าแผนความต้องการรถ 

การบันทึกแผนความต้องการหรือแผนส ารวจรถลงฐานข้อมูลเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูล             

ของหน่วยงานว่ามีแผนหรือความต้องการรถมากน้อยเพียงใดในแต่ละปีเพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจ    

ของผู้บริหาร โดยให้ User ไปที่เมนูด้านซ้ายมือที่ หัวข้อแผนส ารวจรถ แล้วคลิกท่ีเมนูย่อย บันทึกข้อมูล

แผนความต้องการรถ ในหน้าบันทึกแผนความต้องการรถ User จะต้องเลือกปีที่จะวางแผนที่จะขอรถ 

จากน้ันค้นหาช่ือรายการที่มีอยู่ในระบบ โดยเลือกจาก ปุ่มค้นหารายการรถ แล้วจะมีหน้าต่างของระบบ

เด้งขึ้นมาพร้อมกับ List ช่ือรายการรถที่ก าหนดให้ หากไม่มีช่ือรายการรถที่ต้องการ ให้เลือกช่ือ อ่ืน ๆ 

(ระบุชื่อ) ระบบจะมีช่องให้กรอกช่ือรายการ จากน้ันให้เลือกแผนความต้องการว่าจะขอเพิ่มหรือซื้อ

ทดแทน       หากเลือกซื้อทดแทน ระบบจะให้เลือกรายการรถที่จะทดแทนโดยน าฐานข้อมูลรถที่เคย

บันทึกไว้         ของหน่วยงานมาให้เลือก  ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจ าเป็นต้องกรอก หากไม่กรอกจะไม่สามารถ

บันทึกข้อมูลได้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามีควรจะบันทึกให้ครบเพื่อข้อมูลจะได้สมบูรณ์ 
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 หน้าจัดการแผนความต้องการรถ (ดู ลบ แก้ไข) 

หลังจาก User ได้ท าการบันทึกข้อมูลแผนความต้องการรถลงไปในระบบแล้ว User สามารถเข้า

มาจัดการข้อมูลแผนความต้องการรถ โดยสามารถ ดู ลบ แก้ไขได้ โดยไปท่ีเมนู จัดการแผนความต้องการ

รถ โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลแผนความต้องการรถทั้งหมด หากจะ Export ข้อมูลก็สามารถคลิกที่ปุ่ม 

Export Data ด้านบนขวาได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้คลิกตรงปุ่มไอคอนดินสอ 

 

 

เมื่อเลือกแก้ไขข้อมูล จะมีรายละเอียดข้อมูลมาแสดง ซึ่ง User สามารถจัดการข้อมูลได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไข

ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล แต่หากต้องการลบข้อมูลน้ี ก็ให้เลือกปุ่มลบข้อมูล 

 

 

Export Data  

ในรูปแบบต่าง ๆ  

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล

หรือลบข้อมูล  
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 หน้ารายงานแผนความต้องการรถ 

User สามารถดูรายงานข้อมูลแผนความต้องการรถที่มีอยู่ในระบบได้โดยเลือกเมนู รายงานแผนความ

ต้องการรถ โดยรายงานจะแสดงข้อมูลแผนความต้องการรถตามประเภทและรายการที่มีอยู่ในระบบ 

 
 หน้า Export Data 
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ภาคผนวก 
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List รายการรถในระบบ 

อ้างอิงประเภทและรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

ประเภทรถ รายการรถ 
รถตู้ /รถ
โดยสาร 

รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

รถพยาบาล 2.1 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
2.2 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
2.3.รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  

2.4. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือ
ตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพช้ันสูง 
2.5. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคล่ือน 4 
ล้อ) 
2.6. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 
2.7. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ 
2.8. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคล่ือน 4 
ล้อ) พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพ
ช้ันสูง 
2.9. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์
ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพช้ันสูง 
2.10. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพช้ันสูง 

รถน่ังส่วนกลาง 3.1 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี(Eco Car) 
3.2 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 65 กิโลวัตต์ 
3.3 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 85 กิโลวัตต์ 
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รถยนต์ตรวจ
การณ์ 

4.1 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน  แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 

4.2 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน  แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 

4.3 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 
4.4 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 

รถจักรยานยนต์ 5.1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
5.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
5.3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  
5.4 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี  
5.5 รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี  

รถบรรทุก
(ดีเซล) 

6.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) 
6.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 
6.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
6.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

6.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
อลูมิเนียม 
6.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก 
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6.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 

6.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา
อลูมิเนียม 
6.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก 
6.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) 
6.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 

6.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

6.5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
6.5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
อลูมิเนียม 

6.5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก 

6.6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ    ซ้ า 6.5  
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6.7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) 
6.7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 

6.7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

6.8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

6.8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
อลูมิเนียม 

6.8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก 

6.9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 
6.10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ 
6.11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์ 
6.12 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก 
6.13 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 
6.14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า 
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 รถบรรทุกขยะ 7.1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเทท้าย 
7.2 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
7.3 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 

อ่ืนฯ ระบุ 
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หน้า Dashboard  

 Dashboard ภาพรวมประเทศ 
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 Dashboard ภาพรวมรายเขต 
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 Dashboard ภาพรวมจังหวัด 
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 Dashboard ภาพรวมอ าเภอ 
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 Dashboard ภาพรวมต าบล  

 

 
 


