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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 80 กิโลวัตต์ 1,075,000 72
 8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 105 กิโลวัตต์ 1,375,000 72
 8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์
         - แบบกระบะเหล็ก 2,079,000 72
         - แบบกระบะเทท้าย 2,125,000 72
         - แบบบรรทุกน้้า 2,633,000 73

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 950,000 73
 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์
         - แบบเปิดข้างเทท้าย 2,248,000 73
         - แบบอัดท้าย 2,400,000 73 - 74

8.4  รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 1,358,000 74
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          3)  แบบบรรทุกน้ ำ
               (1)  จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร
               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
               (3)  เป็นรำคำพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
          1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
              หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
          2)  พ้ืนตัวถังท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
          3)  มีบำนเล่ือนข้ึน-ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
          4)  มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
          5)  ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
          6)  มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 
          1)  แบบเปิดข้ำงเทท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ ำหนัก
                    ของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

          2)  แบบอัดท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
                    และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ ำหนักของรถ
                    รวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
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               (4)  ชุดอัดท้ำยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว
               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

        8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขับ  ปูพ้ีน และกรุผนังโดยรอบ  แยกท่ีน่ัง
              ขนาด 12 ท่ีน่ัง           2)  เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
              ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
              ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
              หรือก้าลังเคร่ืองยนต์
              สูงสุดไม่ต้่ากว่า 
              90 กิโลวัตต์

      8.5 รถยนต์ตรวจการณ์          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
          8.5.1 ปริมาตร          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ  ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
                  กระบอกสูบ          3)  มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ 
                  ไม่ต้่ากว่า               วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                  2,000 ซีซี          4)  ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ ำสุดถึงพ้ืน) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                  หรือก้าลัง          5)  โครงสร้ำงหลังคำเป็นช้ินเดียวตลอดคัน
                  เคร่ืองยนต์          6)  มีประตูด้ำนหลัง
                  สูงสุดไม่ต้่ากว่า
                  100 กิโลวัตต์
                  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          8.5.2 ปริมาตร 
                  กระบอกสูบ
                  ไม่ต้่ากว่า  
                  2,000 ซีซี
                  หรือก้าลัง
                  เคร่ืองยนต์ 
                  สูงสุดไม่ต้่ากว่า
                  110 กิโลวัตต์
                  เคร่ืองยนต์ดีเซล


