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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลกัษณะเฉพำะ

ที่ สงัเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)

(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

8  ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลำง

8.1  รถน่ังส่วนกลำง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 66

  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี

           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 65 กิโลวัตต์ 743,000 66

  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี

           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 85 กิโลวัตต์ 931,000 66

8.2  รถบรรทกุ (ดีเซล) คัน

 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

         2,000 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 662,000 66

         - แบบดับเบิล้แค็บ 729,000 67

 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

          2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

          ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

          - แบบธรรมดา 575,000 67

          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 67

          - แบบดับเบิล้แค็บ 814,000 67

 8.2.3  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

         2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ

         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 67

         - แบบดับเบิล้แค็บ 957,000 68

 8.2.4  หลังคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตัน หลัง

         - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 68

         - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 34,000 68

 8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  

         2,700 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต้่ากว่า 75 กิโลวัตต์

         - แบบ 4 ล้อ 982,000 68
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ชือ่ครุภณัฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

         2) แบบดับเบิ ลแค็บ

             (1)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

             (2)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป 

             (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

             (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 8.2.2  ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี

         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์

         1) แบบธรรมดา

             (1)  มีน ้าหนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

             (2)  เป็นรถชว่งยาว

             (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป 

             (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

         2) แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขบั 

             (1)  มีน ้าหนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

             (2)  มีชอ่งว่างด้านหลังคนขบัส้าหรับนัง่หรือเกบ็ของได้

             (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

             (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

         3) แบบดับเบิ ลแค็บ

             (1)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

             (2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

             (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

             (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 8.2.3  ขนาด 1 ตัน ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี

         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์

         1) แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขบั 

            (1)  มีน ้าหนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

            (2)  มีชอ่งว่างด้านหลังคนขบัส้าหรับนัง่หรือเกบ็ของได้

            (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

            (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
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ชือ่ครุภณัฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

         2) แบบดับเบิ ลแค็บ

            (1)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

            (2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

            (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

            (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 8.2.4  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

          -  หลังคาอลูมิเนียม  เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม

             มีผ้าใบคลุมด้านขา้ง  มีทีน่ัง่สองแถว

          -  หลังคาส้าเร็จรูป ชนิดท้าด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  มีชอ่งลมพร้อม

             กระจกเล่ือน ฝาท้ายเปิดแบบโชค๊อพั  มีทีน่ัง่สองแถว พร้อมยางปูพื น

             หรือชดุเบาะมาตรฐานนัง่พื น

  8.2.5  ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,700 ซีซี

         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 75 กโิลวัตต์

          1)  น ้าหนักของรถรวมน ้าหนักบรรทุก

               ไม่ต้่ากว่า 4,000 กโิลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

 8.2.6  ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี

         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์

          1)  น ้าหนักของรถรวมน ้าหนักบรรทุก 

               ไม่ต้่ากว่า  5,000  กโิลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

 8.2.7  ขนาด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี

         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 105 กโิลวัตต์

          1)  น ้าหนักของรถรวมน ้าหนักบรรทุก 

               ไม่ต้่ากว่า 8,000 กโิลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ


