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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

8  ครภัุณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลำง
8.1  รถน่ังส่วนกลำง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 62
  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 65 กโิลวัตต์ 743,000 62
  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 85 กโิลวัตต์ 931,000 62

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,000 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 90 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 652,000 62
         - แบบดับเบิ้ลแค็บ 729,000 63
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
          - แบบธรรมดา 575,000 63
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 63
          - แบบดับเบิ้ลแค็บ 868,000 63
 8.2.3  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 63
         - แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,025,000 63
 8.2.4  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
         - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 64
         - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 64
 8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  
         2,700 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 75 กโิลวัตต์
         - แบบ 4 ล้อ 982,000 64
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ

             (1)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

             (2)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป 

             (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ

             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.2  ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

         1) แบบธรรมดำ

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  เปน็รถช่วงยำว

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป 

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ

         2) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         3) แบบดับเบิ้ลแค็บ

             (1)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (2)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

             (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.3  ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

         1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 

            (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

            (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

            (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

            (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ

            (1)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

            (2)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

            (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

            (4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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