2

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑกอสราง
1

รอก
1.1 ขนาด 2 ตัน
1.2 ขนาด 3 ตัน
1.3 ขนาด 5 ตัน

ชุด

เครื่องผสมคอนกรีต
2.1 ชนิดเหล็กเหนียว
2.2 ชนิดเหล็กหลอ

เครื่อง

เครื่องสั่นคอนกรีต
3.1 ขนาด 25 มิลลิเมตร
3.2 ขนาด 38 มิลลิเมตร
3.3 ขนาด 45 มิลลิเมตร

เครื่อง

4

เครื่องตบดิน

เครื่อง

5

รถขุดตีนตะขาบ
5.1 ขนาด 120 แรงมา
5.2 ขนาด 150 แรงมา
5.3 ขนาด 200 แรงมา

คัน

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ
6.1 ขนาด 120 แรงมา
6.2 ขนาด 165 แรงมา

คัน

รถตักหนาขุดหลัง
7.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
7.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

คัน

2

3

6

7

หมายเหตุ

7,200
9,500
15,000

45,000
46,000

17,500
18,500
19,500
19,000

3,950,000
4,300,000
5,700,000

5,500,000
6,900,000

2,400,000
2,600,000

3

ลําดับ
ที่

8

9

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

รถตักลอยาง
8.1 ขนาด 100 แรงมา
- น้ําหนักใชงาน 7,800 กิโลกรัม
- น้ําหนักใชงาน 8,500 กิโลกรัม
8.2 ขนาด 150 แรงมา

คัน

เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที

เครื่อง

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

3,400,000
3,700,000
4,500,000
60,000

4

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม

ครุภัณฑการเกษตร
1

2

3

4

รถฟารมแทรกเตอร
1.1 ขนาด 25 แรงมา
1.2 ขนาด 40 แรงมา
1.3 ขนาด 75 แรงมา
- ชนิดขับเคลื่อน 2
- ชนิดขับเคลื่อน 4
1.4 ขนาด 85 แรงมา
- ชนิดขับเคลื่อน 2
- ชนิดขับเคลื่อน 4

ภาษีมูลคาเพิ่มแลว
คัน
325,000
550,000

ลอ
ลอ

690,000
790,000

ลอ
ลอ

890,000
1,050,000

รถไถ
2.1 ขนาด 8 แรงมา
2.2 ขนาด 10 แรงมา

คัน
61,500
65,500

เครื่องพนยา
3.1 แบบใชแรงลม
-ขนาด 1.5 แรงมา
-ขนาด 3 แรงมา
3.2 แบบใชแรงดันของเหลว
ชนิดสะพายหลัง
-ขนาด 1.5 แรงมา
ชนิดตั้งพื้น
-ขนาด 2.5 แรงมา
-ขนาด 3.5 แรงมา

เครื่อง

เครื่องชั่ง
4.1 ขนาด 1,000 กิโลกรัม
4.2 ขนาด 2,000 กิโลกรัม

เครื่อง

9,500
15,000

12,500
14,000
15,000

14,500
16,000

5

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท

5

เครื่องสูบน้ํา
เครื่องยนตเบนซิน
5.1 สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
5.2 สูบน้ําได 1,100 ลิตรตอนาที
5.2.1 ขนาด 5 แรงมา
5.2.2 ขนาด 7 แรงมา
เครื่องยนตดีเซล
5.3 สูบน้ําได 1,750 ลิตรตอนาที
5.4 สูบน้ําได 3,800 ลิตรตอนาที
มอเตอรไฟฟา
5.5 สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
5.6 สูบน้ําได 1,130 ลิตรตอนาที
5.7 สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที

ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

เครื่อง
9,500
15,000
23,000
45,000
95,000
11,000
16,000
20,000

6

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑการแพทย
เตียงเฟาวเลอร
1.1 แบบ ก
1.2 แบบ ข

เตียง

2

เตียงตรวจภายใน

เตียง

17,000

3

เตียงทําคลอด

เตียง

39,600

4

รถเข็นชนิดนั่ง

คัน

6,500

5

รถเข็นชนิดนอน

คัน

20,000

6

รถเข็นทําแผล

คัน

9,000

7

รถเข็นอาหาร

คัน

8,000

8

รถเข็นผาเปอน

คัน

7,000

9

หมอตมเครื่องมือ

เครื่อง

12,000

10

ตูอบเด็ก

ตู

350,000

11

เครื่องดูดเสมหะ

เครื่อง

12,000

12

เครื่องชั่งน้ําหนัก

เครื่อง

13,000

1

หมายเหตุ

22,000
16,000

7

ลําดับ
ที่

13

14

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

กลองจุลทรรศน
13.1 ชนิดตาเดียว
13.2 ชนิด 2 ตา
- งานการสอน
- งานวิจัย

กลอง

เครื่องวัดความดันโลหิต
14.1 แบบตั้งพื้น

เครื่อง

15

ยูนิตทําฟน

16

เครื่องปนและผสมสารอุดฟน

17

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

9,000
39,000
55,000

7,900
ชุด

438,000

เครื่อง

12,000

ชุด

50,000

8

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑการศึกษา
1

จักรธรรมดา
1.1 ชนิดมีมอเตอร

คัน

2

จักรทําลวดลาย

คัน

3

จักรพันริม
3.1 แบบธรรมดา
3.2 แบบอุตสาหกรรม

คัน

จักรอุตสาหกรรม
4.1 แบบเย็บผา
4.2 แบบเย็บหนัง

คัน

เครื่องเขียนตัวอักษร
5.1 ชุดภาษาไทย
5.2 ชุดภาษาอังกฤษ

ชุด

4

5

หมายเหตุ

5,500
9,800

13,000
30,000

20,000
28,000

7,000
7,000

9

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดเสนทะแยงมุม
1.1 ขนาด 100 นิ้ว
1.2 ขนาด 120 นิ้ว
1.3 ขนาด 135 นิ้ว
1.4 ขนาด 150 นิ้ว
1.5 ขนาด 180 นิ้ว
1.6 ขนาด 200 นิ้ว

จอ
11,500
13,000
24,000
28,000
30,000
43,000

2

เครื่องฉายภาพขามศรีษะ

เครื่อง

3

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
3.1 ความละเอียดไมนอยกวา 8
3.2 ความละเอียดไมนอยกวา 9
3.3 ความละเอียดไมนอยกวา 10
3.4 ความละเอียดไมนอยกวา 12

กลอง

4

5

หมายเหตุ

ลานพิกเซล
ลานพิกเซล
ลานพิกเซล
ลานพิกเซล

6,900

6,000
7,000
9,000
11,000 13ลานพิกเซลขึ้นไป เปนนอกมาตรฐาน

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน
4.1 ขนาด 29 นิ้ว

เครื่อง

โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล
5.1 ขนาด 32 นิ้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
5.2 ขนาด 32 นิ้ว
5.3 ขนาด 37 นิ้ว
5.4 ขนาด 40 นิ้ว
5.5 ขนาด 46 นิ้ว
5.6 ขนาด 52 นิ้ว

เครื่อง

7,500

18,000
25,000
30,000
40,000
65,000
120,000

10

ลําดับ
ที่

6

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA
6.1 ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI Lumens
6.2 ขนาดไมนอยกวา 2,500 ANSI Lumens
ระดับ XGA
6.3 ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI Lumens
6.4 ขนาดไมนอยกวา 2,200 ANSI Lumens
6.5 ขนาดไมนอยกวา 2,400 ANSI Lumens
6.6 ขนาดไมนอยกวา 2,600 ANSI Lumens
6.7 ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens
6.8 ขนาดไมนอยกวา 3,400 ANSI Lumens
6.9 ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

เครื่อง

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

20,000
23,000 สูงกวา 2,700 ANSI Lumens เปนนอกมาตรฐาน
30,000
32,000
38,000
44,000
60,000
68,000
99,000 สูงกวา 4,200 ANSI Lumens เปนนอกมาตรฐาน

11

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑงานบานงานครัว
1

2

3

4

5

ตูเย็น
1.1 ขนาด 5 คิวบิกฟุต
1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต
1.3 ขนาด 9 คิวบิกฟุต
1.4 ขนาด 13 คิวบิกฟุต

ตู

ตูแชอาหาร
2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต
2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต
2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต

ตู

6,500
10,000
15,000
19,000 สูงกวา 16 คิวบิกฟุตเปนนอกมาตรฐาน

28,000
38,000
51,000

เครื่องทําน้ําเย็น
3.1 แบบตอทอ
- ขนาด 1 กอก
- ขนาด 2 กอก

เครื่อง

เครื่องตัดหญา
4.1 แบบขอแข็ง
4.2 แบบขอออน
4.3 แบบเข็น
4.4 แบบลอจักรยาน
4.5 แบบนั่งขับ

เครื่อง

เตาแกส

หมายเหตุ

12,000
15,000

9,500
10,300
10,900
10,000
160,000
เตา

8,900

12

ลําดับ
ที่

6

7

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

เครื่องซักผา
6.1 ขนาด 50 ปอนด
6.2 ขนาด 125 ปอนด
6.3 ขนาด 200 ปอนด
6.4 ขนาด 400 ปอนด

เครื่อง

เครื่องอบผา
7.1 ขนาด 50 ปอนด
7.2 ขนาด 100 ปอนด
7.3 ขนาด 200 ปอนด

เครื่อง

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

220,000
600,000
1,350,000
2,500,000

90,000
230,000
550,000

13

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1

2

เครื่องรับสงวิทยุ
ระบบ VHF/FM
1.1 ชนิดมือถือ
1.2 ชนิดประจําที่
1.3 ชนิดประจําที่
1.4 ชนิดติดรถยนต
ระบบ HF/SSB
1.5 ชนิดประจําที่

หมายเหตุ

เครื่อง
5
10
40
25

วัตต
วัตต
วัตต
วัตต

12,000
28,000
30,000
24,000

100

วัตต

80,000

เครื่องกําเนิดไฟฟา
2.1 ขนาด 3 กิโลวัตต
2.2 ขนาด 5 กิโลวัตต
2.3 ขนาด 10 กิโลวัตต
2.4 ขนาด 15 กิโลวัตต
2.5 ขนาด 25 กิโลวัตต
2.6 ขนาด 50 กิโลวัตต
2.7 ขนาด 100 กิโลวัตต
2.8 ขนาด 200 กิโลวัตต
2.9 ขนาด 300 กิโลวัตต
2.10 ขนาด 400 กิโลวัตต
2.11 ขนาด 500 กิโลวัตต

ราคาไมรวมคาติดตั้ง

เครื่อง
29,000
63,000
150,000
250,000
385,000
485,000
785,000
1,250,000
1,710,000
2,250,000
3,550,000

14

ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1
2

รถสวนกลาง
รถนั่งสวนกลาง

คัน

รถบรรทุก (ดีเซล)
2.1 ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ลอ
- แบบธรรมดา
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
ขับเคลื่อน 4 ลอ
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ

คัน

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
(1) หลังคาผาใบ
(2) หลังคาอลูมิเนียม
(3) หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก

หลัง

2.2 ขนาด 2 ตัน
- 4 ลอ
- 6 ลอ
2.3 ขนาด 3 ตัน 6 ลอ
2.4 ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
2.5 ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
2.5.1 แบบ กระบะเหล็ก
2.5.2 แบบ กระบะเททาย
2.5.3 แบบ บรรทุกน้ํา
2.6 รถบรรทุกขยะ
ขนาด 1 ตัน
- แบบเปดขางเททาย
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
- แบบเปดขางเททาย
- แบบอัดทาย

หมายเหตุ

784,000

494,000
598,000
745,000
765,000
850,000

11,000
14,000
28,000

920,000
950,000
1,020,000
1,210,000
1,630,000
1,850,000
2,000,000

640,000
2,040,000
2,300,000

15

ลําดับ
ที่

3

4

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

รถโดยสาร
3.1 ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
3.2 ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน)

คัน

รถจักรยานยนต
4.1 ขนาด 100
4.2 ขนาด 110
4.3 ขนาด 120
4.4 ขนาด 140
4.5 ขนาด 190

คัน
ซีซี.
ซีซี.
ซีซี.
ซีซี.
ซีซี.

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

1,190,000
1,420,000

38,000
39,000
42,000
63,000
69,000
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ลําดับ
ที่

1
2

3

4

5

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

รถประจําตําแหนง
ระดับรองอธิบดี
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ระดับ อธิบดี
รองปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
ผูตรวจราชการระดับกระทรวง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรีและ
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ระดับปลัดกระทรวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ระดับรัฐมนตรี
รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผูแทนราษฎร
ระดับรองนายกรัฐมนตรี
รองประธานรัฐสภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฏร

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

คัน
1,200,000
1,650,000

2,550,000

3,990,000

4,500,000
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ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑโรงงาน
1

2

3

4

5

6

หมายเหตุ

กบไฟฟา
1.1 ขนาด 5 นิ้ว
1.2 ขนาด 6 นิ้ว

ตัว

เครื่องเจีย/ตัด
2.1 ขนาด 5 นิ้ว
2.2 ขนาด 6 นิ้ว
2.3 ขนาด 7 นิ้ว
2.4 ขนาด 9 นิ้ว

ตัว

10,000
10,000

5,100
5,500
6,000
6,300

เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบสั่น
3.1 ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร
แบบสายพาน
3.2 ขนาด 75 มิลลิเมตร
3.3 ขนาด 100 มิลลิเมตร

เครื่อง

เลื่อยวงเดือนไฟฟา
4.1 ขนาด 8 นิ้ว
4.2 ขนาด 9 นิ้ว

เครื่อง

เครื่องลอกบัว
5.1 ขนาด 12 มิลลิเมตร

เครื่อง

เครื่องตัดเหล็ก
6.1 ขนาด 1.6 มิลลิเมตร
6.2 ขนาด 2.5 มิลลิเมตร

เครื่อง

5,500
6,000
10,000

7,000
7,100

9,000

9,000
15,000
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ลําดับ
ที่

7

8

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

แมแรงตะเฆ
7.1 ขนาด 2 ตัน
7.2 ขนาด 3 ตัน
7.3 ขนาด 5 ตัน

เครื่อง

แมแรงยกกระปุกเกียร
8.1 ขนาด 800 กิโลกรัม
8.2 ขนาด 1,000 กิโลกรัม
8.3 ขนาด 1,200 กิโลกรัม
8.4 ขนาด 1,500 กิโลกรัม

เครื่อง

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

11,000
15,000
25,000

23,000
25,000
30,000
47,000
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ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑสํานักงาน
1

2

3

4

5

หมายเหตุ

เครื่องพิมพดีด
แบบธรรมดา
1.1 ขนาดแคร 15 นิ้ว
1.2 ขนาดแคร 18 นิ้ว
1.3 ขนาดแคร 24 นิ้ว
แบบไฟฟา
1.4 ชนิดไมมีหนวยความจํา

เครื่อง

เครื่องโทรสาร
แบบใชกระดาษธรรมดา
2.1 สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
2.2 สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน

เครื่อง

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล
3.1 ความเร็ว 10 แผนตอนาที
3.2 ความเร็ว 20 แผนตอนาที
3.3 ความเร็ว 30 แผนตอนาที
3.4 ความเร็ว 40 แผนตอนาที

เครื่อง

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
4.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว
4.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว
4.3 ความละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

เครื่อง

เครื่องอัดสําเนา

เครื่อง

12,000
12,500
17,500
19,500

18,000
30,000

53,500
110,000
140,000
190,000

96,500
130,000
200,000
26,500
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ลําดับ
ที่

6

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

เครื่องทําลายเอกสาร
6.1 แบบทําลาย 10 แผน
6.2 แบบทําลาย 20 แผน

เครื่อง

เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
7.1 แบบเจาะกระดาษและเขาเลมมือโยก
7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก

เครื่อง

8

เครื่องบันทึกเงินสด

เครื่อง

9

เครื่องนับธนบัตร
9.1 แบบตั้งโตะ
9.2 แบบตั้งพื้น

เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
10.1 ขนาด 13,000 บีทียู.
10.2 ขนาด 15,000 บีทียู.
10.3 ขนาด 18,000 บีทียู.
10.4 ขนาด 24,000 บีทียู.
10.5 ขนาด 30,000 บีทียู.
10.6 ขนาด 36,000 บีทียู.
10.7 ขนาด 40,000 บีทียู.
10.8 ขนาด 44,000 บีทียู.
10.9 ขนาด 48,000 บีทียู.
10.10 ขนาด 50,000 บีทียู.

เครื่อง

7

10

ชนิดตูต้งั พื้น (ไมมีระบบฟอกอากาศ)
10.11 ขนาด 33,000 บีทียู.
10.12 ขนาด 38,000 บีทียู.
10.13 ขนาด 42,000 บีทียู.
10.14 ขนาด 56,000 บีทียู.

หมายเหตุ
ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

22,500
40,000

14,000
28,500
28,000

55,000
90,000
ราคารวมคาติดตั้ง
คาติดตั้ง ดูคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ
27,500 ฉลากเบอร 5
29,000 ฉลากเบอร 5
31,500 ฉลากเบอร 5
37,900 ฉลากเบอร 5
44,500 ฉลากเบอร 5
51,000 ฉลากเบอร 5
55,000
56,300
58,700
59,600 สูงกวา 53,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน

46,600
49,300
53,900
58,400 สูงกวา 60,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน
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ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว
25,900 ฉลากเบอร 5
28,000 ฉลากเบอร 5
31,000 ฉลากเบอร 5
37,300 สูงกวา 26,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
10.15 ขนาด 12,000 บีทียู.
10.16 ขนาด 16,000 บีทียู.
10.17 ขนาด 18,000 บีทียู.
10.18 ขนาด 24,000 บีทียู.

11

หมายเหตุ

เครื่องดูดฝุน
11.1 ขนาด 15 ลิตร
11.2 ขนาด 25 ลิตร

เครื่อง

12

เครื่องขัดพื้น

เครื่อง

13

ถังน้ํา
13.1 แบบไฟเบอรกลาส
(1) ขนาด 1,000 ลิตร
(2) ขนาด 1,500 ลิตร
(3) ขนาด 2,000 ลิตร
(4) ขนาด 2,500 ลิตร
13.2 แบบพลาสติก
(1) ขนาด 2,000 ลิตร

12,000
15,000
20,000

ใบ

มอก. 435-2548
9,700
10,000
13,000
15,800

ใบ

มอก. 1379-2551
9,000
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ลําดับ
ที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ

หนวยนับ ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคาครุภัณฑทุกประเภท
ที่กําหนด เปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ครุภัณฑสํารวจ
1

2

หมายเหตุ

กลองระดับ
1.1 ขนาดกําลังขยาย 24 เทา
1.2 ขนาดกําลังขยาย 30 เทา

ชุด

กลองวัดมุม
แบบ ธรรมดา
2.1 ชนิดอานคามุมไดละเอียด
แบบ อิเล็กทรอนิกส
2.2 ชนิดอานคามุมไดละเอียด
(ระบบอัตโนมัติ )
2.3 ชนิดอานคามุมไดละเอียด
2.4 ชนิดอานคามุมไดละเอียด
2.5 ชนิดอานคามุมไดละเอียด

ชุด

24,000
34,000

1 ลิปดา

78,000

5 พิลิปดา

110,000

5 พิลิปดา
10 พิลปิ ดา
20 พิลิปดา

97,000
85,000
80,000

24

ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

ครุภัณฑกอสราง
1. รอก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนรอกแมแรงชนิดแขวน ชักดวยมือ
มีขอเกาะดานบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ําหนักดานลาง 1 ตัว
ใชโซเปนตัวยกน้ําหนัก
ใชเฟองเกียรทดเปนตัวเพิ่มกําลังยก
ใชโซเปนตัวชักหมุนเฟองเกียรทดใหรอกทํางาน
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดน้ําหนักขั้นต่ําที่ยกได

2. เครื่องผสมคอนกรีต

1. ถังผสมคอนกรีตทําจากเหล็กเหนียว หรือ เหล็กหลอ
2. ความจุของโม 7 ลูกบาศกฟุต (198.1 ลิตร) ขณะยังไมผสม และ
5 ลูกบาศกฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแลว
3. ใชเครื่องยนตดีเซล
4. ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา
หมายเหตุ : 1 ลูกบาศกฟุต = 28.3 ลิตร

3. เครื่องสั่นคอนกรีต

1. ใชเครื่องยนตเบนซิน
2. ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา
3. ความยาวของสายจี้พรอมขนาด ไมต่ํากวา 4 เมตร
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดต่ําสุดของเสนผาศูนยกลางของหัวเขยา
หมายเหตุ : เครื่องสั่นคอนกรีต มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สายจี้คอนกรีต

4. เครื่องตบดิน

1.
2.
3.
4.

5. รถขุดตีนตะขาบ

1. เปนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนไดรอบตัว
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา
2. บุงกี๋และความสามารถ
(1) มีบุงกี๋พรอมฟนและ Side Cutter
(2) ขนาด 120 แรงมา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.7 ลูกบาศกเมตร
(3) ขนาด 150 แรงมา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.9 ลูกบาศกเมตร
(4) ขนาด 200 แรงมา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 1.2 ลูกบาศกเมตร

ใชเครื่องยนตเบนซิน
น้ําหนักของเครื่องตบดินไมต่ํากวา 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
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(5)
(6)
(7)
(8)

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไมนอยกวา 9.00 เมตร
มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไมนอยกวา 6.50 เมตร
มีระยะขุดไดสูงสุด (Cutting Height) ไมนอยกวา 9.00 เมตร
มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไมนอยกวา 8 รอบ
ตอนาที
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
ระบบขับเคลื่อนเปนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
ตีนตะขาบแตละขางสามารถขับเคลื่อนอิสระได
ระบบเครื่องลาง
(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
(2) แผนตีนตะขาบเปนแบบ Triple Grouser ความกวางไมนอยกวา
600 มิลลิเมตร
(3) ระยะกึ่งกลางระหวางตีนตะขาบ (Track Gauge) ไมนอยกวา
2,100 มิลลิเมตร
น้ําหนักใชงาน (Operating Weight)
(1) ขนาด 120 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 18,000 กิโลกรัม
(2) ขนาด 150 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 19,500 กิโลกรัม
(3) ขนาด 200 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 28,000 กิโลกรัม
แรงฉุดลาก (Drawbar pull)
(1) ขนาด 120 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 14,000 กิโลกรัม
(2) ขนาด 150 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 17,000 กิโลกรัม
(3) ขนาด 200 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 19,000 กิโลกรัม
ระบบไฟฟา 24 โวลท
หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

อุปกรณประกอบ
1. มิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต
2. เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. เกจบอกความดันน้ํามันเครื่องยนตหรือสัญญาณ
4. เกจบอกความดันน้ํามันไฮดรอลิก
5. เกจบอกไฟชารทหรือสัญญาณไฟชารท
6. หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด
7. กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
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8.
9.
10.
11.

แมแรงไฮดรอลิกขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด
ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง
26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
13. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
14. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
15. หนังสือคูมือจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย คูมือการบํารุงรักษา
(Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมืออะไหล
(Parts Book)
หมายเหตุ - กําลังเครื่องยนตที่กําหนด จะกําหนดเปนกําลังทั้งหมด (gross power) หรือกําลังสุทธิ
(net power วัดที่ flywheel) ซึ่งหักกําลังของเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ออกแลวก็ได
แลวแตวัตถุประสงคในการใชงาน "กําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา" จึงสามารถเปนไดทั้ง
ขั้นต่ําของกําลังทั้งหมดหรือกําลังสุทธิก็ได
6. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

1. เปนรถแทรกเตอรตีนตะขาบ (Angle Dozer)
ติดตั้งใบมีดอยูขางหนา สามารถปรับมุมเอียงของใบมีดได
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา
2. ระบบถายทอดกําลังเปนแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
3. ระบบบังคับเลี้ยวเปนแบบ Hydraulic หรือ คลัตชแบบแผนเปยก
หลายแผน หรือ Hydrostatic
4. ระบบเครื่องลางมีลูกกลิ้งตัวลาง (Track Rollers) ขางละไมนอยกวา
5 ตัว
5. ใบมีดดันดิน
(1) ขนาด 120 แรงมา พื้นที่หนาตัดของใบมีดดันดินไมนอยกวา
2.8 ตารางเมตร
(2) ขนาด 165 แรงมา พื้นที่หนาตัดของใบมีดดันดินไมนอยกวา
3.4 ตารางเมตร
6. น้ําหนักใชงาน (Operating Weight)
(1) ขนาด 120 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 12,800 กิโลกรัม
(2) ขนาด 165 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 18,000 กิโลกรัม
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7. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
8. ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอรี่ 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา
85 แอมปตอชั่วโมง จํานวน 2 ลูก มีโคมไฟหนา-หลัง ดานละ 2 ดวง
อุปกรณประกอบ
1. มีแผนเหล็กปองกันอางน้ํามันเครื่อง (Crankease Guard)
2. มีแผนเหล็กปองกันชุดสงผานกําลัง (Transmission Guard)
3. มีแผนเหล็กปองกันลูกรอกลางและสปร็อตเก็ต
4. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
5. มีเกจวัดตางๆ ครบถวนตามมาตรฐานผูผลิต
6. มีขอลากจูงดานหนา
7. มีขอลากจูงดานหลังแบบ Heavy Duty
8. ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
9. ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
10. แมแรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด
11. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ใบ
12. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก 1 ชุด
13. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถขนาดระหวาง 12 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
1 ชุด
14. เครื่องมือประจํารถพรอมกลองเหล็ก 1 ชุด
15. เครื่องมือเฉพาะสําหรับการตรวจเครื่องลาง 1 ชุด
16. กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
17. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
18. หนังสือคูมือ 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใชรถ (Operation Manual)
คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)
7. รถตักหนาขุดหลัง

7.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
1. เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอ
ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวย
ระบบไฮดรอลิก
2. ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 70 แรงมา
ที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา
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3. ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
5. บุงกี๋ตัก
(1) ชุดบุงกี๋ตัก ติดตั้งอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.75 ลูกบาศกเมตร
(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.3 เมตร
6. บุงกี๋ขุด
(1) ชุดบุงกี๋ขุดติดตั้งอยูดานหลังรถ มีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะ
ขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร
(3) ความจุของบุงกี๋ ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร
(4) มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 4,500 มิลลิเมตร
(5) มีระยะขุดลึกได ไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร
7. มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัม
8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
9. ระบบไฟฟา 12 โวลท
อุปกรณประกอบ
1. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล
2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่อง และไฟชารทแบตเตอรี่
4. มีเกจบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
5. มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
6. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด
7. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
8. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
9. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
10. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ตั้งแต
ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอม
กลองเหล็ก
11. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด
ตั้งแตขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
12. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเกง จํานวน 1 ชุด
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14. หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใช (Operation
Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่งอะไหล
(Parts Book)
7.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
1. เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอ
ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวย
ระบบไฮดรอลิก
2. ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 70 แรงมา
ที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา
3. ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5. บุงกี๋ตัก
(1) ชุดบุงกี๋ตัก ติดตั้งอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศกเมตร
(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.3 เมตร
6. บุงกี๋ขุด
(1) ชุดบุงกี๋ขุดติดตั้งอยูดานหลังรถ มีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะ
ขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร
(3) ความจุของบุงกี๋ ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร
(4) มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร
(5) มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร
7. มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม
8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
9. ระบบไฟฟา 12 โวลท
อุปกรณประกอบ
1. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล
2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่อง และไฟชารทแบตเตอรี่
4. มีเกจบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
5. มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
6. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด
7. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
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8. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
9. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
10. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ตั้งแต
ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอม
กลองเหล็ก
11. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด
ตั้งแตขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
12. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเกง จํานวน 1 ชุด
14. หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใช (Operation
Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่งอะไหล
(Parts Book)
8. รถตักลอยาง

8.1 ขนาด 100 แรงมา
1. น้ําหนักใชงาน 7,800 กิโลกรัม
1. เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง พรอมติดตั้งบุงกี๋
แบบใชงานตัก ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา
2. เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
3. ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลาง
ลําตัว มีมุมเลี้ยวไมเกิน 40 องศา
5. ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake
6. น้ําหนักใชงาน (Operating weight) ไมนอยกวา 7,800 กิโลกรัม
7. บุงกี๋และความสามารถ
(1) มีบุงกี๋พรอมฟนแบบถอดเปลี่ยนได
(2) มีขนาดความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 1.5 ลูกบาศกเมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา 7,500 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจากสลักบุงกี๋ถึงพื้นดินไมนอยกวา 3,400 มิลลิเมตร
8. ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอรี่ 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา
50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
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อุปกรณประกอบ
1. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต
2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. เกจบอกความดันน้ํามันเครื่องยนตหรือสัญญาณ
4. มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก
5. เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท
6. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
7. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
8. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด
9. ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
10. ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
11. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
จํานวน 1 ชุด
13. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
14. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
15. หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา
(Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ
และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)
2. น้ําหนักใชงาน 8,500 กิโลกรัม
1. เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง พรอมติดตั้งบุงกี๋
แบบใชงานตัก ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา
2. เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
3. ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลาง
ลําตัว มีมุมเลี้ยวไมเกิน 40 องศา
5. ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake
6. น้ําหนักใชงาน (Operating weight) ไมนอยกวา 8,500 กิโลกรัม
7. บุงกี๋และความสามารถ
(1) มีบุงกี๋พรอมฟนแบบถอดเปลี่ยนได
(2) มีขนาดความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 1.6 ลูกบาศกเมตร
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(3) มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา 8,500 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจากสลักบุงกี๋ถึงพื้นดินไมนอยกวา 3,500 มิลลิเมตร
8. ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอรี่ 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา
50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
อุปกรณประกอบ
1. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต
2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. เกจบอกความดันน้ํามันเครื่องยนตหรือสัญญาณ
4. มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก
5. เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท
6. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
7. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
8. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด
9. ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
10. ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
11. ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
จํานวน 1 ชุด
13. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
14. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
15. หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา
(Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ
และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)
8.2 ขนาด 150 แรงมา
1. เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง พรอมติดตั้งบุงกี๋
แบบใชงานตัก ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนตขั้นต่ํา
2. เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
3. ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ
Hydrostatic
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4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลาง
ลําตัว มีมุมเลี้ยวไมเกิน 40 องศา
5. ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake
6. น้ําหนักใชงาน (Operating weight) ไมนอยกวา 12,000 กิโลกรัม
7. บุงกี๋และความสามารถ
(1) มีบุงกี๋พรอมฟนแบบถอดเปลี่ยนได
(2) มีขนาดความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 2.3 ลูกบาศกเมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา 12,400 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจากสลักบุงกี๋ถึงพื้นดินไมนอยกวา 3,700 มิลลิเมตร
8. ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอรี่ 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา
50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
อุปกรณประกอบ
1. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต
2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
3. เกจบอกความดันน้ํามันเครื่องยนตหรือสัญญาณ
4. มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก
5. เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท
6. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
7. กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
8. แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด
9. ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
10. ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
11. ชุดประแจบล็อคสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
จํานวน 1 ชุด
13. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
14. มีสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
15. หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา
(Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ
และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)
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1. เปนเครื่องอัดอากาศชนิดอัด 2 ครั้ง (Two-stage Compressor)
ขนาดไมนอยกวา 2 สูบ มีการดปองกัน ระบายความรอนดวยอากาศ
ติดตั้งบนถังนอนแบบอยูกับที่
2. มอเตอรไมต่ํากวา 5.5 แรงมา 380 โวลท 3 เฟส
3. มี Magnetic Contactor with Overload พรอม under Voltage Protection
4. สามารถอัดอากาศใหมีความดันสูงสุด ไมนอยกวา 10 บาร
(150 ปอนดตอตารางนิ้ว) และอัตราการจายอากาศ (Air Delivery)
300 ลิตรตอนาที (10 ลูกบาศกฟุตตอนาที) (CFM)
5. มีเกจวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนดตอตารางนิ้ว (0-20 บาร)
6. ถังบรรจุอากาศทําดวยเหล็กเหนียว มีความจุไมนอยกวา 300 ลิตร
(10 ลูกบาศกฟุต)
7. มีล้นิ นิรภัย (Safety Valve) เปดปดลมอัดจากถัง และวาลวถายน้ําออกจากถัง
8. เครื่องอัดอากาศจะตองมีหมอกรองแบบแหงหรือแบบเปยก
9. ไดมาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได
*หมายเหตุ : เครื่องอัดอากาศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม เครื่องปมลม

35

ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

ครุภัณฑการเกษตร
1. รถฟารมแทรกเตอร

1.1 ขนาด 25 แรงมา
1. เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
2. ระบบเครื่องยนตดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
มีกําลังไมนอยกวา 25 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,800
รอบตอนาที
3. มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไมนอยกวา
2 เกียร
4. ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ
ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)
5. ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
6. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
1.2 ขนาด 40 แรงมา
1. เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
2. ระบบเครื่องยนตดีเซล ระบายความรอนดวยน้ํา
มีกําลังไมนอยกวา 40 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,700
รอบตอนาที
3. มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไมนอยกวา
2 เกียร
4. ระบบพวงมาลัยเปนแบบไฮดรอลิก (Hydraulic) หรือ
ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)
5. ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
6. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
1.3 ขนาด 75 แรงมา
1. เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ และขับเคลื่อน 4 ลอ
2. ระบบเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
มีกําลังไมนอยกวา 75 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,600
รอบตอนาที
3. ระบบสงกําลัง
(1) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลัง
ไมนอยกวา 2 เกียร
(2) มีล็อกเพลาทาย (Differential Lock)
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4. ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ
ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)
5. ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
6. ระบบไฮดรอลิก
(1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมนอยกวา 1,800 ปอนดตอตารางนิ้ว
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
1.4 ขนาด 85 แรงมา
1. เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
และขับเคลื่อน 4 ลอ
2. ระบบเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
มีกําลังไมนอยกวา 85 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,600
รอบตอนาที
3. ระบบสงกําลัง
(1) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลัง
ไมนอยกวา 2 เกียร
(2) มีล็อกเพลาทาย (Differential Lock)
4. ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ
ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)
5. ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
6. ระบบไฮดรอลิก
(1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมนอยกวา 1,800 ปอนดตอตารางนิ้ว
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
2. รถไถ

1.
2.
3.
4.

เปนรถไถชนิดเดินตาม
ใชเครื่องยนตดีเซล
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดเครื่องยนตข้นั ต่ํา
มีอุปกรณประกอบดวย : คราด สกี ลอเหล็ก ผานหัวหมู
ขอเวียนซาย
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3.1 แบบใชแรงลม
1. ขนาด 1.5 แรงมา
(1) ถังบรรจุน้ํายาไดไมนอยกวา 12 ลิตร
(2) เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
(3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา
(4) ปริมาณลมไมต่ํากวา 20 ลูกบาศกเมตรตอนาที
(5) ความเร็วลมไมต่ํากวา 85 เมตรตอนาที
(6) ปริมาตรถังน้ํามันบรรจุไดไมนอยกวา 1 ลิตร
(7) มีอุปกรณสําหรับพนยาผง
(8) มีคูมือการใชและการบํารุงรักษา
2. ขนาด 3 แรงมา
(1) ถังบรรจุน้ํายาไดไมนอยกวา 13 ลิตร
(2) เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
(3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 3 แรงมา
(4) ปริมาณลมไมต่ํากวา 20 ลูกบาศกเมตรตอนาที
(5) ความเร็วลมไมต่ํากวา 120 เมตรตอนาที
(6) ปริมาตรถังน้ํามันบรรจุไดไมนอยกวา 1 ลิตร
(7) มีอุปกรณสําหรับพนยาผง
(8) มีคูมือการใชและการบํารุงรักษา
3.2 แบบใชแรงดันของเหลว
1. ขนาด 1.5 แรงมา
(1) เปนเครื่องพนยาชนิดสะพายหลัง
(2) เครื่องยนตเบนซิน
(3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา
2. ขนาด 2.5 แรงมา
(1) เปนเครื่องพนยาชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนตเบนซิน
(3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 2.5 แรงมา
3. ขนาด 3.5 แรงมา
(1) เปนเครื่องพนยาชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนตเบนซิน
(3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 3.5 แรงมา
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*หมายเหตุ: 1. ชนิดสะพายหลัง เหมาะสําหรับสวนผัก สวนผลไม สวนไมดอก
หรือกลวยไม พื้นที่ภูเขา ฯลฯ
2. ชนิดตั้งพื้น เหมาะสําหรับสวนผลไม สวนผัก พื้นที่กวาง
ฟารมไก ฟารมหมู ฯลฯ
3. เครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น มีชื่อเรียก
ชื่ออื่น คือ เครื่องพนยาแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer
4. เครื่องชั่ง

1. เปนเครื่องชั่งชนิดที่ 4 แบบมีตุมถวง
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดพิกัดขั้นต่ํา

5. เครื่องสูบน้ํา

5.1 สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบ
ชุดพรอมที่จะใชงานได
5.2 สูบน้ําได 1,100 ลิตรตอนาที
5.2.1 ขนาด 5 แรงมา
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน
ขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบ
ชุดพรอมที่จะใชงานได

39

ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

5.2.2 ขนาด 7 แรงมา
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน
ขนาดไมต่ํากวา 7 แรงมา
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบ
ชุดพรอมที่จะใชงานได
5.3 สูบน้ําได 1,750 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดีเซล
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 1,750 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 460 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบ
ชุดพรอมที่จะใชงานได
5.4 สูบน้ําได 3,800 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดีเซล
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 3,800 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 1,000 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบ
ชุดพรอมที่จะใชงานได
5.5 สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

40

ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได
5.6 สูบน้ําได 1,130 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 1,130 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได
5.7 สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที
1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา 1,500 ลิตรตอนาที
หรือประมาณ 400 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
4. สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได
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ครุภัณฑการแพทย
1. เตียงเฟาวเลอร

แบบ ก.
1. โครงเตียงทําดวยเหล็กที่มีความแข็งแรง รับน้ําหนักได 550 ปอนด
โดยไมงอ เคลือบสีปองกันสนิมและพนสีทับ
2. พนักหัวทายเตียงทําดวยปารติเคิลบอรด
3. พื้นเตียงทําดวยเหล็กสปริง
4. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลังใหสูงขึ้นและหมุน
ยกเขาใหอยูในลักษณะงอขาได มือหมุนเปนชนิดไมมีสวนประกอบของ
พลาสติกและไมตองใชน้ํามันหลอลื่น
5. มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอและมีลอล็อก
อยางนอย 1 คู
6. ขนาดเตียงไมนอยกวา 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
แบบ ข.
1. พนักหัวทายเตียงทําดวยเหล็กเหลี่ยมขนาด1 1/2 นิ้ว
ครอบดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม
2. พื้นเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลัง
ใหสูงขึ้นและหมุนยกเขาใหอยูในลักษณะงอขาได
4. มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ
และมีลอล็อก 1 คู
5. ขนาดเตียงไมนอยกวา 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
อุปกรณประกอบดวย
1. มาขึ้นเตียงโครงทําดวยเหล็กพนสี พื้นปูดวยไมอัดทับบนดวยพื้นยาง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
2. ราวกั้นเตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได

2. เตียงตรวจภายใน

1. เตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (STAINLESS STEEL)
ปูดวยเบาะฟองน้ําหุมหนังเทียม สามารถพับไดเปน 3 สวน
2. โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา ปลายขามียางอยางหนารองรับ
กันกระเทือนและกันเลื่อน ดานลางมีมาเหล็กสูงไมนอยกวา
20 เซนติเมตร ปูดวยยางกันเลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูดวย
แผนเหล็กขรุขระ
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3. มีขนาดไมนอยกวา 60 x 180 x 80 เซนติเมตร
4. สามารถปรับระดับไดทั้งสวนบนและทอนลําตัว
5. มีอุปกรณใชงานครบ
3. เตียงทําคลอด

1. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสราง
2. เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได
3. พื้นเตียงและโครงสรางประกอบดวย 2 สวน คือ สวนลําตัวและ
สวนปลายเทา ความยาวทั้งหมดไมต่ํากวา 72 นิ้ว ความสูง
ทั้งหมดไมต่ํากวา 30 นิ้ว สูงเทากัน ตลอดความยาว ( สูงไมรวมเบาะ )
ความกวางทั้งหมดไมต่ํากวา 26 นิ้ว กวางเทากัน ตลอดความกวาง
4. สวนลําตัว
-มีลอ 4 ลอ หมุนไดรอบตัวโดยมีตลับลูกปน ขนาดลอเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว แตละลอมีที่ล็อกลอ
-มีเครื่องยกระดับโดยใชฟนเฟอง ใหข้นึ ลงไดทั้งทางดานศีรษะ
และดานกน และใหยกไดสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
-ใตเตียง บริเวณที่วางกนมีแผนเหล็กเลื่อนไดและตองเลื่อนออก
มาใหพนปลายเตียง (สวนลําตัว) ไดไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร
-มีที่ใหมือคนไขจับทั้งสองขาง ซึ่งสามารถพับเก็บได
-มีที่ก้นั เตียงดานขางทั้ง 2 ขาง ซึ่งถอดหรือพับเก็บไดเมื่อไมใช
-ทางดานกนมีที่สําหรับใสและรองขาทั้ง 2 ขาง
-มีที่รองรับขา 2 ขาง ซึ่งสามารถถอดเก็บได เลื่อนขึ้นลงได
ปรับใหเอนไดทุกทิศทาง
5. สวนปลายเทามีลอ 4 ลอ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว
แตละลอมีที่ล็อกลอ
6. มีเบาะฟองน้ําหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หุมดวยหนังเทียมชนิดหนา
วางบนเตียงแตละสวน กวางและยาวเทากับขนาดเตียงแตละสวน
อุปกรณประกอบ
1. มาขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ซึ่งบุผิวดานบนดวย
ยาง สําหรับใหคนไขกาวขึ้นเตียง 1 ตัว
2. เกาอี้กลมสามารถปรับสูงต่ําได ประมาณ 45-60 เซนติเมตร
พื้นรองนั่งทําดวยเหล็กไมเปนสนิม มีขา 4 ขา ทําดวยเหล็กพนสี
ปลายขาหุมดวยลูกยางทั้ง 4 ขา
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4. รถเข็นชนิดนั่ง

1. เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง
2. โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว
3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม
4. ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 18 x 18 นิ้ว
5. มีที่วางเทาทําดวยอะลูมิเนียม
6. มีที่วางแขน 2 ขาง ทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม
7. มีลอยางตัน 4 ลอ
-ลอหนา 2 ลอ มีขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
-ลอหลัง 2 ลอ หมุนรอบตัวได ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว

5. รถเข็นชนิดนอน

1. เปนรถเข็นผูปวยชนิดนอนพรอมเปลหาม
2. โครงตัวรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิมขนาดไมนอยกวา 1 1/2 นิ้ว
3. ชั้นลางมีที่สําหรับวางของทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะไมเปนสนิมติดกับตัวรถ
4. ดานขางของโครงตัวรถมีที่สําหรับใสถังออกซิเจน ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม
5. มีลอจักรยาน 2 ลอ และลอกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ลอ
(ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว)
6. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 60 x 200 x 80 เซนติเมตร
อุปกรณประกอบ
1. เสาน้ําเกลือทําดวยเหล็กไมเปนสนิม 1 อัน
2. เปลหามทําดวยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา
60 x 180 เซนติเมตร มีเบาะหุมหนังเทียม
3. ราวกั้นเตียง

6. รถเข็นทําแผล

1. เปนรถเข็นทําแผลชนิดมีอาง
2. โครงทําดวยเหล็กสเตนเลส มีพื้น 2 ชั้น
3. ชั้นบนมีที่วางขวดน้ํายาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสําลี ประมาณ 3 ที่
4. ชั้นลางมีล้นิ ชัก 2 ชอง
5. มีราวสเตนเลสกั้นกันของหลน 3 ดาน ทั้ง 2 ชั้น
6. ติดลอขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ทั้ง 4 ลอ
7. มีที่จับสําหรับเข็นเคลื่อนที่
8. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 17 x 29 x 32 นิ้ว
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อุปกรณประกอบ
1. ถาดสเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ
2. อางกลมสเตนเลส 1 ใบ
3. ถังสเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ
7. รถเข็นอาหาร

1. เปนรถเข็น 3 ชั้น
2. โครงรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิม
3. มีลอขนาดเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 4 นิ้ว จํานวน 4 ลอ
4. มีดามจับเข็นเคลื่อนที่ได
5. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 18 x 32 x 32 นิ้ว

8. รถเข็นผาเปอน

1. โครงทําดวยเหล็กพนสี บุตาขายทั้ง 4 ดาน
2. พื้นปูดวยไมอัดทาชะแล็ก หนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
3. ขอบบนของราวกั้นสูงจากพื้นรถไมนอยกวา 20 นิ้ว
4. มีลอยางขนาดเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 8 นิ้ว จํานวน 3 ลอ
5. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 26 x 42 นิ้ว

9. หมอตมเครื่องมือ

1. เปนแบบใชไฟฟา
2. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม
3. เปนหมอขนาดไมต่ํากวา 16 x 6 x 4 นิ้ว
4. ขนาดที่กําหนดวัดจากภายใน
5. มีถาดวางเครื่องมือ ยกขึ้นลงไดโดยคันโยกซึ่งหุมดวยวัสดุทนความรอน
6. มีระบบปองกันความรอนสูงเกินไป โดยมีสัญญาณเตือน พรอมระบบ
ตัดกระแสไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมื่อความรอนสูงเกินไป

10. ตูอบเด็ก

1. ฝาครอบตูเปนวัสดุใสเปดออกไดทั้งหมด และสามารถเปดดานหนา
ออกเพื่อเลื่อนถาดหรือเบาะรองรับเด็กออกมานอกตูได
2. เบาะรองรับตัวเด็กสามารถปรับสูงต่ํา เอียงดานศีรษะหรือปลายเทาขึ้น
โดยการปรับจากภายนอกตูได
3. บอกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในตูได
4. ระบบควบคุมภายในตูเปนแบบ MICRO PROCESSOR CONTROL
สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูไดตามตองการ มี THERMOSTAT
ตัดกระแสไฟฟาไดเมื่ออุณหภูมิภายในตูถึงจุดอันตรายสําหรับเด็ก
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5. มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก
(SERVO CONTROL)
6. มีอากาศหมุนเวียนภายในตูอบตลอดเวลา โดยผานไมโครฟลเตอร
สําหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได
7. มีสัญญาณเตือนอยางนอยในกรณี
- กระแสไฟฟาขัดของ
- ระบบการทํางานขัดของ
- การหมุนเวียนของอากาศในตูขัดของ
- อุณหภูมิภายในตูแตกตางจากที่ต้งั ไว
- อุณหภูมิที่ตัวผูปวยตางจากที่ต้งั ไว
8. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเขาตูอบได
9. พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
11. เครื่องดูดเสมหะ

เปนเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว
ตัวเครื่องน้ําหนักรวมไมเกิน 18 ปอนด หรือไมเกิน 9 กิโลกรัม
ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 50 วัตต
COMPRESSOR เปนชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON
มีมาตรวัดความดันไดตั้งแต 0 - 0.8 บาร หรือ ไมนอยกวา 0 - 560
มิลลิเมตรปรอท มีปุมปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดไดสูงสุด
560 มิลลิเมตรปรอท
6. มีขวดบรรจุเสมหะ
7. มีระบบปองกันเสมหะในขวดลนเขาเครื่อง

12. เครื่องชั่งน้ําหนัก

1. เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุล(MACHANICAL BALANCE)
มีที่วัดสวนสูงในตัว
2. ชั่งไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม
3. สามารถชั่งไดละเอียดไมนอยกวา 100 กรัม
4. วัดสวนสูงไดอยางนอยระหวาง 75-195 เซนติเมตร

1.
2.
3.
4.
5.
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13.1 ชนิดตาเดียว
(1) มีกําลังขยายไมนอยกวา 400 เทา
(2) เลนสใกลตา กําลังขยาย 10 x 1 คู
(3) เลนสวัตถุ กําลังขยาย 4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
(4) ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง
(5) ใชไฟ 220 โวลท
(6) มีสารเคลือบเลนสเพื่อปองกันเชื้อรา
13.2 ชนิด 2 ตา
(1) มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา
(2) หัวกลอง (VIEWING HEAD) เปนชนิดกระบอกตาคู
หมุนไดรอบ 360 องศา และมีปุมล็อกตรึงใหอยูกับที่
(3) เลนสใกลตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกวาง
กําลังขยาย 10 x 1 คู
(4) เลนสวัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC
PARFOCAL กําลังขยาย
4 x
1 หัว
10 x
1 หัว
40 x
1 หัว
100 x
1 หัว
(5) ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง ใชหลอดฮาโลเจน
ขนาด ไมนอยกวา 20 วัตต
(6) ใชไฟ 220 โวลท
(7) มีสารเคลือบเลนสเพื่อปองกันเชื้อรา

14. เครื่องวัดความดันโลหิต

1. เปนเครื่องวัดความดันชนิดใชปรอท แบบตั้งพื้น
2. ปรอทบรรจุอยูในหลอดแกวใสที่มีคุณสมบัติปรอทไมเกาะติด
3. สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวาระหวาง
0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
4. ขีดแสดงคาความดันโลหิตไมสามารถลบเลือนได
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อุปกรณประกอบ
1. ผาพันแขนสําหรับเด็กหรือผูใหญ แบบปะติด จํานวน 1 ชุด
2. สายยางจากผาพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
3. ลูกยางสําหรับอัดลมเขาผาพันแขนพรอมลิ้น เปด - ปด บีบได
สะดวกงายตอการควบคุมความดัน จํานวน 1 อัน
15. ยูนิตทําฟน

1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุม
ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และเกาอี้คนไข
(2) ยูนิตมีจุดตอCoupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ํา
และมีหัวตอแบบ Non-return Value สําหรับเสียบทอน้ําได
(3) มีที่ดูฟลมเอกซเรย ในตําแหนงที่ผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน
(4) ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปน
แรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลท ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเวน
สวนที่เปนมอเตอร
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) ระบบใหแสงสวาง
1.1 แสงสวางที่ไดปราศจากความรอน
1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัสไมต่ํากวา 13,000 และไมเกิน
28,000 ลักซ
1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 - 6,500 ํK
( องศาแคลวิน)
1.5 สามารถปรับระดับของแหลงกําเนิดแสงได
1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ
1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม
1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
(2) ระบบเครื่องกรอฟน
2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด(AIR COMPRESSOR)
2.1.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัดเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น
2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 1 แรงมา
2.1.3 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร ไมเกิน 1,500 รอบตอนาที
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2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร ไดไมนอยกวา
70 ลิตรตอนาที
2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร
พรอม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บ
อยูในถังและมีวาวลเปดปลอยอากาศอัดและน้ําทิ้งติดตั้งใชงานใด
อยางสะดวก
2.1.7 มีสวิตชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดัน
อากาศอัดในถังอยูในพิกัด โดยชวง Cut-In มีแรงดันอากาศอัด
ไมต่ํากวา 5 บาร
2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ตองติดตั้งในหองติดตั้งยูนิตทําฟน
โดย ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ตองมีองคประกอบ
และการติดตั้งเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังนี้
ก.ขจัดน้ําที่เกิดจากการควบแนนภายในอากาศอัดดวย
- Water Separater ชนิด Auto-drained ที่มีDifferential
Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว
ข. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน
5 ไมครอน ดวย
- Air Filter พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเทา จํานวน 1 ตัว
ค. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน
1 ไมครอน ดวย
- Mist Separater with Differential Pressure Indicator
พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา
จํานวน 1 ตัว
ง. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน
0.1 ไมครอน ดวย
- Micro-mist Separater with Differential Pressure Indicator
พรอม Metal Guard หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา
จํานวน 1 ตัว
จ. ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 บาร ดวย
- Air Regulater พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
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2.1.9 ในกรณีที่ใชชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิไดเปนไปตาม
2.1.8 จะตองมีคุณภาพอากาศอัดอยางต่ําตาม Quality Air
Classที่ 1.6.1 ของ ISO8573(Dirt Particle Size=0.1
ไมครอน Water Pressure Dew Point=10 ํ C Oil=0.01
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจาก
บริษัทผูผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพลม
2.2 ดามกรอ ประกอบดวย
2.2.1 ดามกรอเร็ว(Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
2.2.1.1 เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur
จากการกรอฟน ที่สวนหัวไมนอยกวา 3 รู
2.2.1.2 ขอตอ(Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting
หมุนไดโดยรอบ และดานทายเปนแบบ Mid West Type
(4 Holes)
2.2.1.3 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดย
ทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส
2.2.2 ดามกรอชา
2.2.2.1 Micromotor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีดานทายเปนแบบ Mid West Type(4 Holes)
2.2.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วได
2.2.2.3 มีดามตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(ContraAngle) อยางละ 1 ดามตอ
2.2.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทน
ความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเวน Electric Micromotor
2.3 Tripple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน
ปลายทิปสามารถถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได
2.4 สายดามกรอและ Tripple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวย
ซิลิคอน
2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ
2.5.1 เปนภาชนะใส ทนความดันไมนอยกวา 3 บาร
2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร
2.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือ
ทําความสะอาดไดสะดวก
2.5.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน
2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
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(3) ระบบควบคุม
3.1 ระบบการควบคุมการทํางานของดามกรอ
3.1.1 มีระบบ First Priority
3.1.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ
3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัด
ดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผานNeedle Valve
และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใชกับดามกรอ
3.1.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ํา และ
อากาศอัดในระบบ
3.1.5 สายที่เปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดภายในระบบควบคุม
ตองเปนสายที่ทําจาก Polyurethane(PU) โดยมีการระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสาย
ที่ตัวสาย
3.1.6 มีที่วางหรือใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ที่
สําหรับดามกรอชา 1 ที่ และTripple Syringe 1 ที่
3.1.7 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ
3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใชFlexible Arm
รวมกัน
3.1.9 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได
ทั้งแนวราบและแนวดิ่งและคงที่ไดทุกจุดที่ตองการ(ทั้งนี้
เมื่อปดเครื่องแลวสายของดามกรอจะตองไมลดระดับ
ลงถูกพื้น)
3.2 สวิตชเทา สามารถ
3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ํา และปรับระดับพนักพิงของ
เกาอี้คนไข
3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอ
ทํางานอยางเดียว หรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย
(4) ระบบดูดน้ําลาย(Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.1 เปน Motor Suction ที่ไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด
4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยู ไมต่ํากวา
-80 mm.Hg หรือเทียบเทา
4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางาน
พรอมกันได และการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
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4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอนปลอยลงทอน้ําทิ้ง และสามารถนําออก
มาลางและทําความสะอาดได
4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอร ได
ในทุกกรณี
4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน
4.7 ลมที่ปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผานBacterial
Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูดลดลง
4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาด
ไดสะดวก และมีสํารอง 1 ชุด
4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction
ผนังดานในทําดวยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติ
ไมหดหรือตีบตัวขณะใชงาน
(5) ระบบน้ําบวนปาก
5.1 มีที่กรองน้ํากอนที่จะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถ
ถอดที่กรองมาลางทําความสะอาดไดงาย
5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติ
(ใชน้ําหนักหรือหนวงเวลา)
5.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุที่คราบสกปรก
ไมเกาะติด มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอาง และมีที่กรองวัสดุ
หยาบภายในอางที่สามารถถอดมาลางและทําความสะอาด
ไดงาย
5.4 มีที่กรองวัสดุกอนลงทอน้ําทิ้งที่สามารถถอดมาลางและ
ทําความสะอาดได
5.5 มี Tripple Syringe 1 ชุด พรอมที่วาง(คุณสมบัติเดียวกับขอ2.3)
(6) เกาอี้คนไข
6.1 สามารถปรับพนักเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถ
ปรับระดับความสูงต่ําของเกาอี้ไดดวยระบบไฮดรอลิก
หรือ Gear Motor
6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูงต่ําได ตามความตองการ
ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได
6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Autoreture(Zero
Position)เมื่อใชกับคนไขที่มีน้ําหนักตัวมาก ตําแนงที่ตั้งไว
ตองไมเปลี่ยนแปลง
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6.4 ปุมปรับตําแหนงPreset และ Autoreturn(Zero Position)
จะตองมีอยางนอย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวาง
เครื่องมือ เกาอี้คนไข และบริเวณอางบวนปาก
อุปกรณประกอบ
1. เกาอี้ทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
1.1 มีลอเลื่อนและปรับความสูง-ต่ําได ดวยระบบ Pneumatic
1.2 Lumbar Support
2. เกาอี้ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว
2.1 มีลอเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ําไดดวยระบบPneumatic
2.2 Lumbar Support และที่พักเทา
3. ดามกรอเร็วแบบที่ใชสําหรับการผาตัดฟนคุด
3.1 ไมมีสเปรยลมออกจากดามกรอสูบริเวณปฏิบัติงาน
3.2 นึ่งฆาเชื้อโรคไดโดยทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส
4. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5 KVA
ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบที่ใชไฟฟาโดยใชไดกับแรงดัน
กระแสไฟฟาสลับในชวง 180-260 โวลท และแรงดันไฟฟา
ที่ปรับแลวจะตองไมเกิน+/-5%
16. เครื่องปนผสมสารอุดฟน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เปนระบบ SOLID STATE
ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ
ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,000 รอบตอนาที
มีหนาปดบอกเวลาทํางานของเครื่อง พรอมที่ตั้งเวลาทํางาน
แบบอัตโนมัติ
มีแคปซูลพรอมลูกปน จํานวน 2 ชุด
มีสวิตชเปด-ปดเครื่อง
มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย
ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทํางานเปนระบบแขวนลอย
บนแทนสปริง
ขณะเครื่องทํางาน ตัวเครื่องตองไมเคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง
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1.คุณสมบัติทั่วไป
(1) ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ
(2) ประกอบดวยเครื่องดูดน้ําลาย โคมไฟสองปาก เกาอี้สนาม
และเกาอี้ผูปฏิบัติการ
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) เครื่องดูดน้ําลาย
1.1 กําลังของมอเตอรอยูระหวาง 1/4-3/4 แรงมา
1.2 มีที่ปรับแรงดูดไดสะดวกและสามารถตั้งคาแรงดูดที่ตองการใหคงที่
โดยสามารถปรับคาแรงดูดไดระหวาง 0 ถึง -600 mm.Hg
เปนอยางต่ํา
1.3 มีมาตรอานแรงดูด โดยแสดงคาแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg
หรือเทียบเทา
1.4 ภาชนะบรรจุน้ําลายเปนขวดใสทําดวยแกวหรือพลาสติกตกไมแตก
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 1 ลิตร
1.5 มีระบบปองกันของเหลวในภาชนะลนเขาเครื่อง
1.6 หัวดูดเปน Saliva Ejector พรอมขอตอเขาทอดูด
1.7 ทอดูดยาวไมนอยกวา 1.25 เมตร
1.8 สายไฟ(Main Cable) ยาวไมนอยกวา 2.5 เมตร
(2) โคมไฟสองปาก
2.1 โคมไฟ(Operation Light)
2.1.1 หลอดไฟเปนชนิด Tungsten-Halogen
2.1.2 มีระยะโฟกัส ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
2.1.3 ความเขมของแสงที่ระยะโฟกัสอยูระหวาง 13,000-25,000 ลักซ
2.1.4 ที่ระยะโฟกัสมีคา Color Temperature อยูระหวาง 3,600-6,500 ํK
2.2 Flexible Arm ของโคมไฟ
2.2.1 ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม
2.2.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
2.3 เสาและตัวฐาน
2.3.1 ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม มีความมั่นคง
2.3.2 มีลอเลื่อนที่ฐาน สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวกโดยไมลม
2.4 หมอแปลงไฟฟา
- ขนาด 12 โวลท 10 แอมแปร
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(3) เกาอี้สนาม (เกาอี้สําหรับผูรับบริการ)
3.1 มีพนังพิงที่ปรับเอนได มีที่พิงศีรษะผูรับบริการที่สามารถปรับให
รองรับศีรษะของผูมารับบริการแตละรายได
3.2 ความสูงของเกาอี้พอเหมาะกับผูใหบริการ โดยสามารถทํางานได
สะดวก
- เกาอี้สามารถพับหรือถอดเก็บไดสะดวก
- มีที่วางถวยน้ําและที่บวนปากในตําแหนงที่สะดวกตอผูรับบริการ
และผูใหบริการ
(4) เกาอี้ผูปฏิบัติงาน(เกาอี้ผูใหบริการ)
- มีลอเลื่อนและปรับความสูง-ต่ําไดดวยระบบ Pneumatic
- มี Lumbar Support
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ครุภัณฑการศึกษา
1. จักรธรรมดา

- ชนิดมีมอเตอร
(1) เปนจักรธรรมดาทําลวดลายไมได
(2) เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

2. จักรทําลวดลาย

1. เปนจักรแบบใชมอเตอรไฟฟา
2. ทําลวดลายไดอัตโนมัติ
3. เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

3. จักรพันริม

3.1 แบบธรรมดา
1. ชนิด 1 เข็ม 3 ดาย
2. ใชมอเตอรไฟฟา
3. เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ
3.2 แบบอุตสาหกรรม
1. ชนิด 1 เข็ม 3 ดาย
2. ตะเข็บพันริมกวางไมเกิน 7 มิลลิเมตร
3. ความเร็วไมต่ํากวา 4,000 รอบตอนาที
4. ใชมอเตอรไฟฟาขนาดไมต่ํากวา 1 ตอ 4 แรงมาหรือ 200 วัตต
5. เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

4. จักรอุตสาหกรรม

4.1 แบบเย็บผา
4.2 แบบเย็บหนัง
1. รายการที่ 4.1 และ 4.2 เปนชนิด 1 เข็ม
2. รายการที่ 4.1 และ 4.2 เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

5. เครื่องเขียนตัวอักษร

1. ชุดภาษาไทย ขนาดไมต่ํากวา 7 ไม
2. ชุดภาษาอังกฤษ ขนาดไมต่ํากวา 12 ไม
3. เปนราคาพรอมกลองบรรจุ
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1. จอรับภาพ

ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด เสนทแยงมุม…
1. จอมวนเก็บในกลองได
2. บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล
3. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
4. ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x84 นิ้ว หรือ 64x84 นิ้ว
หรือ 5x7 ฟุต หรือ 6x6 ฟุต
5. ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว
หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
6. ขนาด 135 นิ้ว หรือ 84x108 นิ้ว หรือ 96x96 นิ้ว
หรือ 7x9 ฟุต หรือ 8x8 ฟุต
7. ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว
หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต
8. ขนาด 180 นิ้ว หรือ 108x144 นิ้ว หรือ 110x147 นิ้ว หรือ 9x12 ฟุต
9. ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว
หรือ 12x12 ฟุต
หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเปนขนาดของเสนทแยงมุม(คาโดยประมาณ)

2. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนเครื่องฉายภาพขามศีรษะแบบตั้งโตะ
แทนฉายภาพขนาดไมต่ํากวา 10 x 10 นิ้ว
สามารถปรับมุมฉายไดไมนอยกวา 25 องศา
มีพัดลมระบายความรอนในตัว
มีเทอรโมสตัท ตัดไฟในกรณีที่เครื่องรอนเกินมาตรฐาน
ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
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3. กลองถายภาพนิ่ง
ระบบ ดิจิตอล

1.
2.
3.
4.

เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ
เมื่อตองการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6. มีกระเปาบรรจุกลอง

4. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV 1.
2.
3.
4.
5.

จอแบนราบ
สามารถรับภาพสีจากสถานีสงไดทั้งระบบ VHF และ UHF
ระบบสีแบบ PAL
ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง
มีระบบปรับกําลังไฟอัตโนมัติ
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา

ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) .............พิกเซล
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา ......... นิ้ว
คาความสวาง(Brightness) ไมต่ํากวา 450 cd/m2
คาคอนทราสต(Contrast) ไมต่ํากวา 1000:1
ความเร็วการแสดงผล หรือคาของเวลาในการตอบสนอง(Response Time)
ขั้นต่ํา 8 มิลลิวินาที(ms)
6. ชองรับสัญญาณอยางนอยประกอบดวย ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD DVD และ Computer
7. ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง
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1. เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดีโอ
2. ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน วิดีโอโปรเจคเตอร
ดาตาโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร และ
วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร เปนตน
การระบุชื่อครุภัณฑใหใชคําวา "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ……..
ขนาด………. ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ในขอ 3. ใหระบุแตเพียงระดับเดียวใหตรงกับชื่อครุภัณฑ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
1. ตูเย็น

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความจุภายในไมต่ํากวา
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา
ดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

2. ตูแชอาหาร

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความจุไมต่ํากวา (ความจุภายใน)
2. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (Stainless Steel) หนาไมต่ํากวาเบอร 24
3. ขนาดไมต่ํากวา20คิวบิกฟุต เปนตูแบบ2ประตู ชั้นบนเปนกระจก ชั้นลางทึบเปนชองแชแข็ง
4. ขนาดไมต่ํากวา 32 คิวบิกฟุต เปนตูแบบ 4 ประตู
5.ขนาดไมต่ํากวา 45 คิวบิกฟุต เปนตูแบบ 4 ประตู มีคอมเพรสเซอร 2 เครื่อง
6. การคํานวณความจุ (คิวบิกฟุต) = กวาง x ลึก x สูง
(ขนาดความจุภายใน)
หมายเหตุ: 1 คิวบิกฟุต = 28.3 ลิตร

3. เครื่องทําน้ําเย็น

3.1 แบบตอทอประปา จํานวน 1 ก็อก และ 2 ก็อก
1. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม
2. ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว
3. มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชน เบรคเกอรกันดูด และไมรวมเครื่องกรองน้ํา

4. เครื่องตัดหญา

4.1 แบบขอแข็งและขอออน
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี.
4. พรอมใบมีด
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4.2 แบบเข็น
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน
2. เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 3.5 แรงมา
3. รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว
4.3 แบบลอจักรยาน
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
2. เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว
4. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว
5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.5 ลิตร
4.4 แบบนั่งขับ
1. เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 12.5 แรงมา
2. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 30 นิ้ว
5. เตาแกส

1. ไมนอยกวา 3 หัวเตา
2. มีเตาอบในตัว

6. เครื่องซักผา

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมต่ํากวา
2. เปนเครือ่ งซักผาและสลัดผาในตัว

7. เครื่องอบผา

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถอบผาไดครั้งละไมต่ํากวา
2. ตะกราบรรจุผา ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
3. มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบ
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1. เครื่องรับสง-วิทยุ

1.1 ขนาดกําลังสง 5 วัตต
ประกอบดวย : ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน
เสายาง เหล็กพับ
1.2 ขนาดกําลังสง 10 และ 40 วัตต
ประกอบดวย : ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน
1.3 ขนาดกําลังสง 25 วัตต
ประกอบดวย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ
อุปกรณติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ
1.4 ขนาดกําลังสง 100 วัตต
ประกอบดวย : ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน

2. เครื่องกําเนิดไฟฟา

1. ขนาด 3 กิโลวัตต เปนเครื่องยนตเบนซิน
ขนาด 5 กิโลวัตตข้นึ ไป เปนเครื่องยนตดีเซล
2. ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้นั ต่ํา
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ 1 อัน
(2) โวลทมิเตอร 1 อัน
(3) แอมมิเตอร 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาต 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต ขึ้นไป)
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4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
(1) - ไฟ AC 220 โวลท ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดต่ํากวา 10 กิโลวัตต
- ไฟ AC 380/220 โวลท ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ
220 โวลท ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 10 กิโลวัตต
(2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (AUTOMATIC
VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ไมเกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
ต่ํากวา 5 กิโลวัตต
- ไมเกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
ไมต่ํากวา 5 กิโลวัตต
(3) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีขนาดไมต่ํากวา 5 กิโลวัตต
สามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟาที่มีคา POWER FACTOR
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
(4) เครื่องกําเนิดไฟฟาทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING)
หมายเหตุ : 1 KVA. = 0.8 KW.
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถสวนกลาง
1. รถนั่งสวนกลาง

1. ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี.
2. เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู
3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณมาตรฐานจาก
โรงงาน

2. รถบรรทุก (ดีเซล)

2.1 ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ลอ
- แบบธรรมดา
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
(2) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
(3) เปนรถชวงยาว
(4) เปนกระบะสําเร็จรูป
(5) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
(2) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
(3) มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
(4) เปนกระบะสําเร็จรูป
(5) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- แบบดับเบิ้ลแคบ
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
(2) เปนกระบะสําเร็จรูป
(3) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
(4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(5) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
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ขับเคลื่อน 4 ลอ
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB)
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
(2) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
(3) มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
(4) เปนกระบะสําเร็จรูป
(5) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- แบบดับเบิ้ลแคบ
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
(2) เปนกระบะสําเร็จรูป
(3) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
(4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(5) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

หลังคารถบรรทุก 1 ตัน
1. หลังคาผาใบ
1.1 เปนโครงหลังคาเหล็ก มีผาใบคลุมตลอด
1.2 มีที่นั่งสองแถว
2. หลังคาอลูมิเนียม
2.1 เปนโครงหลังคาเหล็ก คลุมดวยอลูมิเนียม
2.2 มีผาใบคลุมดานขาง
2.3 มีที่นั่งสองแถว
3. หลังคาสําเร็จรูปชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
3.1 มีชองลมพรอมกระจกเลื่อน
3.2 ฝาทายเปดแบบโช็คอัพแกส
3.3 มีที่นั่งสองแถว พรอมยางปูพ้นื หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
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2.2 ขนาด 2 ตัน 4 ลอ และ 6 ลอ
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,700 ซีซี.
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 4,000 กิโลกรัม
(3) พรอมกระบะ
2.3 ขนาด 3 ตัน 6 ลอ
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี.
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม
(3) พรอมกระบะ
2.4 ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,500 ซีซี.
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 8,000 กิโลกรัม
(3) พรอมกระบะ
2.5 ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
2.5.1 แบบกระบะเหล็ก
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี .
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) พรอมกระบะ
2.5.2 แบบกระบะเททาย
(1) ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) พรอมกระบะยกทายดวยระบบไฮดรอลิก
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2.5.3 แบบบรรทุกน้ํา
(1) จุน้ําได 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
2.6 รถบรรทุกขยะ
ขนาด 1 ตัน
- แบบเปดขางเททาย
(1) ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา3 ลูกบาศกเมตร หรือ4 ลูกบาศกหลา
(2) พื้นตัวถังทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสี หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
(3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงไดขางละ 2 บาน
(4) มีประตูเปด-ปด ชนิดล็อกได 2 บาน
(5) ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมไดจาก
หองโดยสาร
(6) มีอุปกรณสัญญาณไฟ
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
- แบบเปดขางเททาย
(1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร
(2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนา
ไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
- แบบอัดทาย
(1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา
10 ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา
5,000 กิโลกรัม
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)
ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
(4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
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หมายเหตุ :
1. GROSS VEHICLE WEIGHT (G.V.W.) = CHASSIS WEIGHT
ซึ่งมีระบุในแค็ตตาล็อก +PAYLOAD หรือน้ําหนักสุทธิที่บรรทุกได
2. การจัดซื้อยานพาหนะเครื่องยนตดีเซลโดยเฉพาะรถยนตขนาดเล็กใหมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155-2546
3. การจัดซื้อยานพาหนะเครื่องยนตดีเซลโดยเฉพาะรถยนตขนาดใหญ ใหมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1295-2541
หรือสูงกวา
3. รถโดยสาร

4. รถจักรยานยนต

รถประจําตําแหนง
1. ระดับรองอธิบดีฯ
2. ระดับอธิบดีฯ

3.1 ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
3.2 ขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนตเบนซิน
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
- กรณีขนาดต่ํากวาซีซี.ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี.
เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี.ที่กําหนดไว
2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2130-2545

1 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี.
- ระดับรองอธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400 ซีซี.
- ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
ผูตรวจราชการระดับกระทรวง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
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3. ระดับปลัดกระทรวงฯ

3 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400 ซีซี.
- ระดับปลัดกระทรวง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผูดํารง
ตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

4. ระดับรัฐมนตรีฯ

4 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ซีซี.
- ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผูแทนราษฏร หรือผูดํารงตําแหนงอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทา
5 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ซีซี.
- ระดับรองนายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภาและผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร

5. ระดับรองนายกรัฐมนตรีฯ

ขอสังเกต :
- เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู
- การจัดซื้อรถประจําตําแหนงใหมีเฉพาะอุปกรณอํานวยความสะดวก
มาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณมาตรฐานจาก
โรงงานเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ
นอกเหนือจากมาตรฐานขางตน เชน โทรทัศน โทรศัพท เปนตน
- การจัดซื้อรถยนตเครื่องยนตเบนซิน ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณทอุตสาหกรรม
เลขที่ 2160-2546
- เครื่องยนตเบนซินสามารถใชกับน้ํามันเบนซิน E 20

หมายเหตุ :
1. ขนาดของรถนั่งสวนกลางและรถประจําตําแหนง ตามมติ คณะรัฐมนตรี
- ที่ นร 0205/ว 106 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ขอ 12
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2. เกณฑทดแทนรถใหมแทนรถเกา ใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 11 คือ
(1) รถนั่งสวนกลาง 5 ปขึ้นไป
(2) รถประจําตําแหนง 6 ปขึ้นไป
(3) รถที่จัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดอายุการใชงานลดลง 1 ป
3. การดําเนินการจัดซื้อรถนั่งสวนกลางและรถประจําตําแหนง
ใหดําเนินการดังนี้
(1) รถนั่งสวนกลาง ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แกไขเพิ่มเติม
(2) รถประจําตําแหนงใหดําเนินการจัดซื้อไดตามยี่หอและชนิด
ที่ผูใชรถยนตประจําตําแหนงตองการ ภายในวงเงินที่สํานัก
งบประมาณอนุมัติ ทั้งนี้เปนไปตามมติ คณะรัฐมนตรี
ที่ สร 0403/ว 93 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2512 โดยดําเนิน
การจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 23 (6)
(3) รถประจําตําแหนงขาราชการการเมืองระดับรัฐมนตรี
ขึ้นไป ใหดําเนินการจัดซื้อรถยนตที่ผลิตหรือประกอบจาก
ตางประเทศได ตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 106
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536
(4) การจัดซื้อรถยนตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การจัดซื้อยานพาหนะไวใชในราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว 37 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2536
4. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบที่กําหนดอาจไมตรงตามขนาดปริมาตร
กระบอกสูบที่มีจําหนายในทองตลาด ทั้งนี้ ตามหนังสือ ที่ สร
0205/ว 30 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2519 มีมติใหรถยนตที่มีขนาด
เกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมถึง 50 ซีซี เปนรถยนตตามขนาด ซีซี
ที่กําหนดไว
- กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 50 ซีซี เปนรถยนตตามขนาดซีซีที่กําหนดไว
5. การจัดซื้อรถยนตจากกรมศุลกากร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 142
ลงวันที่ 29 กันยายน 2537
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ครุภัณฑโรงงาน
1. กบไฟฟา

1. แบบมือถือ
2. ขนาด 5 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
950 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที
3. ขนาด 6 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,100 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความกวางในการไสไมขั้นต่ํา

2. เครื่องเจีย/ตัด

1. แบบมือถือ
2. ขนาด 5 นิ้ว(125 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,000 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที
3. ขนาด 6 นิ้ว(150 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,000 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 8,500 รอบตอนาที
4. ขนาด 7 นิ้ว(180 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,800 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 8,000 รอบตอนาที
5. ขนาด 9 นิ้ว(230 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
1,800 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 6,000 รอบตอนาที
6. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดแผนเจียขั้นต่ํา
หมายเหตุ : เครื่องเจีย/ตัด มีช่อื เรียกชื่ออื่นคือเครื่องหินเจียระไน
หรือเครื่องเจีย/ขัด/ตัด หรือเครื่องขัด/ตัด

3. เครื่องขัดกระดาษทราย

แบบสั่น ชนิดมือถือ
1. ขนาด 112 มิลลิเมตร x 225 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 230 วัตต
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดฐานขัดขั้นต่ํา
แบบสายพาน ชนิดมือถือ
1. ขนาด 75 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 600 วัตต
2. ขนาด 100 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 900 วัตต
3. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดฐานขัดขั้นต่ํา
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4. เลื่อยวงเดือนไฟฟา

1. แบบมือถือ
2. ขนาด 8 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,100 วัตต
ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 65 มิลลิเมตร
3. ขนาด 9 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,700 วัตต
ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดเสนผาศูนยกลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา

5. เครื่องลอกบัว

1. แบบมือถือ
2. ขนาด 12 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,400 วัตต
ความเร็วรอบไมนอยกวา 22,000 รอบตอนาที
3. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดหัวจับแกนดอก หรือจําปาจับดอกขั้นต่ํา
หมายเหตุ : เครื่องลอกบัว มีช่อื เรียกชื่ออื่นคือเครื่องเซาะรอง เครื่องทําบัว หรือแกะลาย

6. เครื่องตัดเหล็ก

1. แบบมือถือ
2. ขนาด 1.6 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต
3. ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต
4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความหนาขั้นต่ําของแผนเหล็กที่ตัดได
หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟา เครื่องตัดแผนโลหะ

7. แมแรงตะเฆ

1. เปนแมแรงแบบตะเฆ
2. มีดา มคันโยกแบบมือถือ
3. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ําหนักไดขั้นต่ํา

8. แมแรงยกกระปุกเกียร

- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ําหนักไดขั้นต่ํา
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1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดของแครยาวไมต่ํากวา
2. เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา เปนระบบภาษาเดียว
3. แบบไฟฟาเปนระบบ 2 ภาษา
- ชนิดไมมีหนวยความจํา เนื้อที่การพิมพไมนอยกวา 11 นิ้ว

2 . เครื่องโทรสาร

1. หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพ
2. แบบใชกระดาษธรรมดา
3. รายการที่ 2.1 เปนระบบ Laser,Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film
- ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน
- สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน
รายการที่ 2.2 เปนระบบ Laser
- ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน
- สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 30 แผน

3. เครื่องถายเอกสาร

1. ความเร็วที่กําหนดเปนความเร็วในการถายไมต่ํากวา
2. เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได

4. เครื่องพิมพสําเนา
ระบบดิจิตอล

4.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว
1. ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว
2. สามารถยอได
3. พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A4
4.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว
1.ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว
2. สามารถยอ-ขยายได
3. พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ B4
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4.3 ความละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว
1.ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว
2. สามารถยอ-ขยายได
3. พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A3
5. เครื่องอัดสําเนา

- เปนชนิดใชไฟฟาและมือหมุน

6. เครื่องทําลายเอกสาร

6.1 แบบทําลาย 10 แผน
1. ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร
2. ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน
3. ขนาดกระดาษที่ยอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร
6.2 แบบทําลาย 20 แผน
1. ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
2. ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน
3. ขนาดกระดาษที่ยอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร

7. เครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลม

7.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเขาเลมมือโยก
- เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมต่ํากวา 21 หวง
- เขาเลมไดหนาไมต่ํากวา 2 นิ้ว
- เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
- ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได
7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก
- เปนชนิดสันหวง
- เขาเลมหนาไมต่ํากวา 2 นิ้ว
- เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
- ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได
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8. เครื่องบันทึกเงินสด

1. เปนเครื่องบันทึกเงินสดชนิดใชไฟฟา
2. เปนระบบอิเล็กทรอนิกส มีจอภาพ
3. แบงแผนกสินคาไดไมนอยกวา 10 แผนก และแยกรหัสสินคาได
ไมต่ํากวา 100 PLU (Price Lock up)
4. สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีสําเนา 1 ชุด
5. ตั้งรหัสพนักงานขายไดอยางนอย 2 คน
6. มีระบบสํารองขอมูลไดอยางนอย 30 วัน
7. สามารถทําใบกํากับภาษีอยางยอตามระเบียบกรมสรรพากร

9. เครื่องนับธนบัตร

1. เปนชนิดตั้งโตะหรือตั้งพื้น
2. เปนระบบอิเล็กทรอนิกส
3. ความเร็วในการนับไมต่ํากวา 100 ใบตอ 4 วินาที

10. เครื่องปรับอากาศ

1. เปนขนาดการทําความเย็นขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศแตละชนิดที่วางจําหนาย
ในทองตลาด
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ปดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต
วาดวยการปดและการควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ
ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร 5
5. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถ
ถอดลางทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตูต้งั พื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
7. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
8. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4
ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 เกี่ยวการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
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เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถาจํานวน บีทียู เทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
- ถาจํานวน บีทียู ไมเทากัน ใหนําจํานวน บีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
9. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้
1.1 สวิตช 1 ตัว
1.2 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 5 เมตร
1.3 สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
10. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
10.1 แบบแยกสวน
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู
3,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
4,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู
4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู
5,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู
3,000 บาท
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11. เครื่องดูดฝุน

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความจุไมนอยกวา
2. เปนราคาพรอมอุปกรณ
3. รายการที่ 11.1 สามารถดูดฝุน รายการที่ 11.2 สามารถดูดฝุนและน้ํา

12. เครื่องขัดพื้น

1. มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 นิ้ว
2. ใชไฟฟา
3. ราคาพรอมอุปกรณ

13. ถังน้ํา

13.1 แบบไฟเบอรกลาส(พลาสติกเสริมแรง)
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เลขที่ มอก. 435-2548
3. ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
13.2 แบบพลาสติก
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เลขที่ มอก. 1379-2551
3. ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
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ครุภัณฑสํารวจ
1. กลองระดับ

1.1 ขนาดกําลังขยาย 24 เทา
1. เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง
2. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกําลังขยายไมนอยกวา 24 เทา
4. ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
7. คาตัวคูณคงที่ 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR
ที่มีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา
9. ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. ไมเกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10. ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11. มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร
13. อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14. อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
15. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณประกอบดวย
1. มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได
2. มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส
4. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ :
การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
1.2 ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
1. เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง
2. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา
4. ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร
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5. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
7. คาตัวคูณคงที่ 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR
ที่มีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา
9. ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10. ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11. มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร
13. อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14. อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
15. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณประกอบดวย
1. มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได
2. มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส
4. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
2. กลองวัดมุม

ชนิดธรรมดา
2.1 อานคามุมไดละเอียด 1 ลิปดา
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 30 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. ความไวของระดับน้ําฟองกลม 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือดีกวา*
9. ความไวของระดับน้ําฟองยาว 40 พิลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือดีกวา*
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10. อานคามุมโดยตรง แนวราบและดิ่งไดไมเกิน 1 ลิปดา
11. อานคามุมโดยประมาณ แนวราบและดิ่งไมเกิน 6 พิลิปดา
12. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณประกอบ
1. มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
2. มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
3. มีฝาครอบเลนส
4. มีระบบใหแสงสวางสําหรับอานจานองศาติดภายใน หรือภายนอกตัวกลอง
5. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
ชนิดอิเล็กทรอนิกส
2.2 อานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 30 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.3 เมตร
หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. ระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR มีชวงการทํางาน + / -3 ลิปดา
9. เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา
เปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)ทั้ง 2 หนาของตัวกลอง
10. แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา
11. คาความถูกตองในการอานมุม ( Accuracy ) ไมเกิน 5 พิลิปดา
12. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
13. ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
14. สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
15. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรรี่ได
16. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
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ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

อุปกรณประกอบ
1. ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
2. มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
3. มีฝาครอบเลนส
4. ที่ชารทแบตเตอรี่
5. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ :
การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
2.3 อานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 30 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา
แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
9. แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา
10. คาความถูกตองในการอานมุม ( Accuracy ) ไมเกิน 5 พิลิปดา
11. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
12. ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
13. สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
14. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรรี่ได
15. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
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ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

อุปกรณประกอบ
1. ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
2. มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
3. มีฝาครอบเลนส
4. ที่ชารทแบตเตอรี่
5. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ :
การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
2.4 อานคามุมไดละเอียด 10 พิลิปดา
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 30 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 35 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. เปนกลองแบบอิเลคโทรนิคแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา
แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
9. แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 10 พิลิปดา
10. คาความถูกตองในการอานมุม ( Accuracy ) ไมเกิน 10 พิลิปดา
11. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
12. ความไวของระดับฟองยาว 60 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
13. สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
14. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรรี่ได
15. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
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ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

อุปกรณประกอบ
1. ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
2. มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
3. มีฝาครอบเลนส
4. ที่ชารทแบตเตอรี่
5. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ :
การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
2.5 อานคามุมไดละเอียด 20 พิลิปดา
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 26 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 35 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา
แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
9. แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 20 พิลิปดา
10. คาความถูกตองในการอานมุม ( Accuracy ) ไมเกิน 10 พิลิปดา
11. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
12. ความไวของระดับฟองยาว 60 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
13. สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
14. มีระบบใหแสงสวางสําหรับการอานจากจอแสดงผล
15. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรรี่ได
16. ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
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ชื่อครุภัณฑ

รายละเอียด

อุปกรณประกอบ
1. ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
2. มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
3. มีฝาครอบเลนส
4. ที่ชารทแบตเตอรี่
5. มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ :
การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี

