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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หนา)

ลําดับ
ที่ ประเภท/รายการ หนวยนับ

ราคาตอหนวย
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

(บาท)

8  ครภัุณฑยานพาหนะและขนสง
 

  ก.  รถสวนกลาง
8.1  รถน่ังสวนกลาง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 73
  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,600 ซีซี
           หรือกาํลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 65 กโิลวัตต 740,000 73
  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,800 ซีซี
           หรือกาํลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 85 กโิลวัตต 931,000 73

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
          2,400 ซีซี  หรือกาํลังเคร่ืองยนตสูงสุด
          ไมตํ่ากวา 110 กโิลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ
          - แบบธรรมดา 575,000 73
          - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 715,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 854,000 74
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
          2,400 ซีซี  หรือกาํลังเคร่ืองยนตสูงสุด
          ไมตํ่ากวา 110 กโิลวัตต ขับเคล่ือน 4 ลอ
          - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 829,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 1,025,000 74
 8.2.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
          - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 74
          - หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 32,400 74
 8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  
         2,700 ซีซี หรือกาํลังเคร่ืองยนตสูงสุด
         ไมตํ่ากวา 75 กโิลวัตต
         - แบบ 4 ลอ 982,000 75
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 8.  ครุภัณฑยานพาหนะ  คุณสมบัติของเคร่ืองยนต (มอก.) ใหเปนไปตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
      และขนสง  อุตสาหกรรมกําหนด

 รถยนตที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกวาหรือตํ่ากวา ซีซี ที่กําหนด 
 ไมถึง 50 ซีซี ใหถือวาเปนรถยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว

     ก.  รถสวนกลาง
          8.1  รถน่ังสวนกลาง  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,300 ซีซี  ( Ecological Car : Eco Car )

          1)  เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนตเบนซิน
          2)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอปุกรณมาตรฐาน
               จากโรงงาน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car)
             อางองิตามท่ีสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมกําหนด

  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,600 ซีซี
         หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 65 กโิลวัตต
          1)  เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนตเบนซิน
          2)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอปุกรณมาตรฐาน
               จากโรงงาน

 8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,800 ซีซี
         หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 85 กโิลวัตต
          1)  เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนตเบนซิน
          2)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอปุกรณมาตรฐาน
               จากโรงงาน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนาด 1 ตัน ขบัเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี
         หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กโิลวัตต
         1) แบบธรรมดา
             (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน
             (2)  เปนรถชวงยาว
             (3)  เปนกระบะสําเร็จรูป 
             (4)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
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         2) แบบมีชองวางดานหลังคนขบั 
             (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน
             (2)  มีชองวางดานหลังคนขบัสําหรับน่ังหรือเกบ็ของได
             (3)  เปนกระบะสําเร็จรูป
             (4)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
         3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
             (1)  เปนกระบะสําเร็จรูป
             (2)  หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
             (3)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
             (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 8.2.2  ขนาด 1 ตัน ชนิดขบัเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี
         หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กโิลวัตต
         1) แบบมีชองวางดานหลังคนขบั 
            (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน
            (2)  มีชองวางดานหลังคนขบัสําหรับนั่งหรือเกบ็ของได
            (3)  เปนกระบะสําเร็จรูป
            (4)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
            (1)  เปนกระบะสําเร็จรูป
            (2)  หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
            (3)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
            (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 8.2.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
          -  หลังคาอลูมิเนียม  เปนโครงหลังคาเหล็ก คลุมดวยอลูมิเนียม
             มีผาใบคลุมดานขาง  มีที่นั่งสองแถว
          -  หลังคาสําเร็จรูป ชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก  มีชองลมพรอม
             กระจกเลื่อน ฝาทายเปดแบบโชคอพั  มีที่นั่งสองแถว พรอมยางปูพืน้
             หรือชดุเบาะมาตรฐานน่ังพืน้

POMO
Highlight


