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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

1  ครภัุณฑ์ก่อสรำ้ง

1.1  เครื่องผสมคอนกรตี เครื่อง
  1.1.1  ชนิดเหล็กเหนียว 52,000 26
  1.1.2  ชนิดเหล็กหล่อ 54,300 26

1.2  เครื่องสั่นคอนกรตี เครื่อง
  1.2.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 18,000 26
  1.2.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 19,000 26
  1.2.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 17,800 26

1.3  เครื่องตบดิน เครื่อง 21,000 26

1.4  รถขุดตีนตะขำบ คัน
  1.4.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000 26 - 28
  1.4.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 26 - 28
  1.4.3  ขนาด 200 แรงม้า 6,800,000 26 - 28

1.5  รถตักหน้ำขุดหลัง คัน
  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 2,800,000 28 - 30
  1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 28 - 30

1.6  รถตักล้อยำง คัน
  1.6.1  ขนาด 100 แรงม้า 4,000,000 30 - 32
  1.6.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 30 - 32

1.7  รถเกลี่ยดิน  ขนำด 150 แรงม้ำ คัน 7,500,000  32 - 33

1.8  รถบดล้อเหล็ก  ขนำด 10 ตัน คัน 2,900,000 33 - 34

1.9  เครื่องอัดอำกำศ  ขนำด 300 ลิตรต่อนำที เครื่อง 66,000 34 - 35

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

2  ครภัุณฑ์กำรเกษตร

2.1  รถฟำรม์แทรกเตอร ์ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ คัน
  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 372,000 36
  2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 571,000 36
  2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,100,000 36

2.2  รถไถ คัน
  2.2.1  ขนาด   8 แรงม้า 63,900 36
  2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 66,000 36

2.3  เครื่องพ่นยำ เครื่อง
 2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพื้น
      -  ขนาด  2.5  แรงม้า 13,800 37
      -  ขนาด  3.5  แรงม้า 16,800 37
 2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 34,200 37

2.4  เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง 59,000 37

2.5  เครื่องช่ัง เครื่อง
  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 19,800 37 - 38
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 22,000 37 - 38
 2.5.2  แบบดิจติอล
           -  ขนาด   300 กโิลกรัม 12,300 37 - 38
           -  ขนาด   500 กโิลกรัม 14,000 37 - 38
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 17,700 37 - 38
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 21,000 37 - 38
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

2.6  เครื่องสูบน  ำ เครื่อง
  2.6.1  แบบหอยโข่ง 
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 7,100 38 - 39
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 9,100 38 - 39
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 22,500 38 - 39
          เคร่ืองยนต์ดีเซล
           -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400 39
           -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000 39
          มอเตอร์ไฟฟ้า
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 11,000 39 - 40
           -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200 39 - 40
           -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100 39 - 40
  2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 82,400 40
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

3  ครภัุณฑ์กำรแพทย์

3.1  เตียงเฟำว์เลอร์ เตียง
  3.1.1  ชนิดมือหมุน
           -  แบบ ก 16,600 41
           -  แบบ ข 16,800 41
  3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 47,300 41

3.2  เตียงตรวจภำยใน เตียง 22,000 42

3.3  เตียงท ำคลอด เตียง 50,000 42

3.4  รถเข็นชนิดน่ัง คัน 7,500 43

3.5  รถเข็นชนิดนอน คัน 19,000 43

3.6  รถเข็นท ำแผล คัน 13,500 43

3.7  รถเข็นอำหำร คัน 9,300 44

3.8  รถเข็นผ้ำเป้ือน คัน 13,500 44
  

3.9  หม้อต้มเครื่องมือ เครื่อง 12,800 44

3.10  ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000 44 - 45

3.11  เครื่องดูดเสมหะ เครื่อง 12,500 45

3.12  เครื่องช่ังน  ำหนัก เครื่อง
3.12.1  แบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง 8,000 45
3.12.2  แบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 20,000 45

3.13  เครื่องวัดควำมดันโลหิต เครื่อง
3.13.1  แบบต้ังพื้น 7,700 45 - 46
3.13.2  แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000 46
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

3.14  ยนิูตท ำฟัน ชุด 460,000 46 - 50

3.15  เครื่องป่ันและผสมสำรอุดฟัน เครื่อง 12,000 51

3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอ้มเก้ำอี สนำมและโคมไฟ ชุด 65,000 51 - 52
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

4  ครภัุณฑ์กำรศึกษำ

4.1  จกัรท ำลวดลำย คัน 8,800 53

4.2  จกัรพันรมิ คัน
  4.2.1  แบบธรรมดา 13,900 53
  4.2.2  แบบอตุสาหกรรม 24,500 53

4.3  จกัรอุตสำหกรรม คัน
  4.3.1  แบบเย็บผ้า 16,000 53
  4.3.2  แบบเย็บหนัง 18,000 53

4.4  หุ่นจ ำลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตัว ตัว 18,000 53

4.5  หุ่นจ ำลองกล้ำมเนื อ สลับเพศได้ พรอ้มอวัยวะภำยใน ตัว
 แบบเต็มตัว 145,000 53

4.6  หุ่นจ ำลองฝึกท ำคลอดและฝึกตัดเยบ็ พรอ้มทำรกและ ตัว
 อุปกรณดั์นศีรษะเด็ก
  4.6.1  แบบคร่ึงตัว 110,000 53
  4.6.2  แบบเต็มตัว 207,000 53

4.7  หุ่นจ ำลองฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขั นสูงขนำดเต็มตัว ตัว
  4.7.1  แบบผู้ใหญ่ 460,000 54
  4.7.2  แบบเด็ก 420,000 54
  4.7.3  แบบทารก 380,000 54
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

5  ครภัุณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

5.1  จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ จอ
  5.1.1  ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 13,000 55
  5.1.2  ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 15,300 55
  5.1.3  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 24,300 55
  5.1.4  ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 35,200 55
  5.1.5  ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 45,500 ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว 55

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2  เครื่องฉำยภำพ  3  มิติ เครื่อง 20,000 55

5.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่อง
  5.3.1  ระดับ SVGA 
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100  ขนาดสูงกว่า  3,400 ANSI Lumens 55 - 56

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.3.2  ระดับ XGA
           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700  55 - 56
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 32,700 55 - 56
           -  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 33,700 55 - 56
           -  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500 55 - 56
           -  ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500 55 - 56
           -  ขนาด 5,000 ANSI Lumens 70,200 ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens 

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เครื่อง
  5.4.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          - ขนาด 32 นิ้ว 7,300 ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.4.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
          -  ขนาด 40 นิ้ว 12,100 ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

5.5  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เครื่อง
  5.5.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          ขนาด 32 นิ้ว 9,500 ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.5.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
           -  ขนาด 40 นิ้ว 14,000 56
           -  ขนาด 48 นิ้ว 18,700 56
           -  ขนาด 55 นิ้ว 19,600 ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.5.3 ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
           -  ขนาด 49 นิ้ว 24,100 56
           -  ขนาด 50 นิ้ว 24,400 56
           -  ขนาด 55 นิ้ว 27,500 ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป
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(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

6  ครภัุณฑ์งำนบ้ำนงำนครวั

6.1  ตู้เยน็ ตู้
  6.1.1  ขนาด   5 คิวบิกฟุต 6,500 57
  6.1.2  ขนาด   7 คิวบิกฟุต 9,400 57
  6.1.3  ขนาด   9 คิวบิกฟุต 14,700 57
  6.1.4  ขนาด  13 คิวบิกฟุต 18,500 57
  6.1.5  ขนาด  16 คิวบิกฟุต 24,700  ขนาดสูงกว่า  20  คิวบิกฟตุ 57

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตู้แช่อำหำร ตู้
  6.2.1 ขนาด  20  คิวบิกฟุต 35,000 57
  6.2.2  ขนาด 32  คิวบิกฟุต 48,400 57
  6.2.3  ขนาด 45  คิวบิกฟุต 66,000  ขนาดสูงกว่า  45  คิวบิกฟตุ 57

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3  เครื่องท ำน  ำเยน็ แบบต่อท่อ เครื่อง
  6.3.1  ขนาด 1 กอ๊ก 13,400 57
  6.3.2  ขนาด 2 กอ๊ก 14,600 57
 

6.4  เครื่องท ำน  ำรอ้น-น  ำเยน็ แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก เครื่อง 25,100 57

6.5  เครื่องตัดหญ้ำ เครื่อง
  6.5.1  แบบข้อแข็ง 9,500 58
  6.5.2  แบบข้อออ่น 10,900 58
  6.5.3  แบบเข็น 13,000 58
  6.5.4  แบบล้อจกัรยาน 12,000 58
  6.5.5  แบบนั่งขับ 182,000 58

6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่อง
 6.6.1 ขนาด    22   นิ้ว 11,000 58
 6.6.2 ขนาด    29.5 นิ้ว 17,500 58

6.7  เตำแก๊ส เตำ 9,900 59

6.8  เตำอบไมโครเวฟ เตำ 13,000 59
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

6.9  เครื่องดูดควัน เครื่อง 18,600 59

6.10  เครื่องซักผ้ำ เครื่อง
6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 18,000 59
6.10.2 แบบอตุสาหกรรม
        - ขนาด   50 ปอนด์ 268,000 59
        - ขนาด 125 ปอนด์ 760,000 59
        - ขนาด 200 ปอนด์ 1,350,000 59
        - ขนาด 400 ปอนด์ 2,800,000 59

6.11  เครื่องอบผ้ำ เครื่อง
 6.11.1 ขนาด    50 ปอนด์ 200,000 59
 6.11.2 ขนาด  100 ปอนด์ 250,000 59
 6.11.3 ขนาด  200 ปอนด์ 430,000 59
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

7 ครภัุณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

7.1  เครื่องรบัส่งวิทยุ เครื่อง
 ระบบ VHF/FM
 7.1.1  ชนิดมือถือ   5 วัตต์ 12,000 60
 7.1.2  ชนิดประจ้าที่
         - ขนาด 10 วัตต์ 28,000 60
         - ขนาด 40 วัตต์ 30,000 60
 7.1.3  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000 60

7.2  เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

 7.2.1   ขนาด 3 กโิลวัตต์ 23,300 60 - 61
 7.2.2   ขนาด 5 กโิลวัตต์ 52,000 60 - 61
 7.2.3   ขนาด 10 กโิลวัตต์ 150,000 60 - 61
 7.2.4   ขนาด 15 กโิลวัตต์ 246,000 60 - 61
 7.2.5   ขนาด 25 กโิลวัตต์ 408,000 60 - 61
 7.2.6   ขนาด 50 กโิลวัตต์ 500,000 60 - 61
 7.2.7   ขนาด 100 กโิลวัตต์ 670,000 60 - 61
 7.2.8   ขนาด 200 กโิลวัตต์ 1,247,000 60 - 61
 7.2.9   ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,700,000 60 - 61
 7.2.10 ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,364,000 60 - 61
 7.2.11 ขนาด 500 กโิลวัตต์ 3,350,000 60 - 61
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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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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 8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์ 1,075,000 64
 8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 105 กโิลวัตต์ 1,375,000 64
 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบกระบะเหล็ก 1,920,000 64
         - แบบกระบะเทท้าย 1,980,000 64
         - แบบบรรทุกน้้า 2,500,000 65

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 950,000 65
 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบเปิดข้างเทท้าย 2,119,000 65
         - แบบอดัท้าย 2,400,000 65

8.4  รถโดยสำรขนำด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1,288,000 66

8.5  รถยนต์ตรวจกำรณ ์ คัน
 8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 100 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์เบนซิน
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,280,000 66
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,483,000 66
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 8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์ดีเซล
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,290,000 66
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,570,000 66

8.6  รถพยำบำล (รถตู้) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 2,000,000 66 - 67

8.7  รถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน  

 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 1,000,000 67

8.8  รถจกัรยำนยนต์ คัน
 8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 40,800  67
 8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 48,500 67
 8.8.3 ขนาด 120 ซีซี 56,000 67
 8.8.4 ขนาด 150 ซีซี 87,000 67
 8.8.5 ขนาด 250 ซีซี 150,000 67
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  ข. รถประจ ำต ำแหน่ง  
8.9  รถประจ ำต ำแหน่ง คัน

 8.9.1 ระดับรองอธิบดี

         หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
         - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,200 ซีซี หรือ
           ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์ 1,263,000 68
 8.9.2 ระดับอธิบดี
        รองปลัดกระทรวง
        เอกอคัรราชทูตประจ้ากระทรวง
        ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  

        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

        เลขานุการรัฐมนตรี  

        ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 1,676,000 68
 8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง  
        เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 2,799,000 68
 8.9.4 ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
        รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
        รองประธานวุฒิสภา
        รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 3,761,000 68
 8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี  
        รองประธานรัฐสภา
        ผู้นา้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 4,059,000 68
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9  ครภัุณฑ์โรงงำน

9.1  กบไฟฟ้ำ แบบมือถือ ขนำด 5 นิ ว ตัว 14,800 69

9.2  เครื่องเจยี/ตัด แบบมือถือ ตัว
  9.2.1  ขนาด 5 นิ้ว 5,500 69
  9.2.2  ขนาด 6 นิ้ว 5,800 69
  9.2.3  ขนาด 7 นิ้ว 6,300 69
  9.2.4  ขนาด 9 นิ้ว 6,500 69

9.3  เครื่องขัดกระดำษทรำย แบบมือถือ เครื่อง
  9.3.1  แบบส่ัน ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 8,300 69
  9.3.2  แบบสายพาน
           -  ขนาด   75 มิลลิเมตร 7,600 69
           -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 9,300 69

9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ เครื่อง
  9.4.1  ขนาด 8 นิ้ว 5,600 69
  9.4.2  ขนาด 9 นิ้ว 6,900 70

9.5  เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนำด 12 มิลลิเมตร เครื่อง 9,500 70

9.6  เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ เครื่อง
  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000 70
  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 18,000 70

9.7  แม่แรงตะเฆ่ เครื่อง
  9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000 70
  9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000 70
  9.7.3  ขนาด 5 ตัน 27,700 70
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เครื่อง  

  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม 21,400  70
  9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 25,000  70
  9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม 30,000 70
  9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม 40,000 70
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10  ครภัุณฑ์ส ำนักงำน

10.1  เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ เครื่อง
 10.1.1  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 18,000 71
 10.1.2  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 30,000 71

10.2  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่อง
 10.2.1  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า )
           - ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 50,000 71
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 100,000 71
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 71
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 71
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 200,000 71
 10.2.2  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า และสี )
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 120,000 71
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000 71
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 350,000 71
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 450,000 71

10.3  เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจติอล เครื่อง
 10.3.1  ความละเอยีด 300 x 300 จดุต่อตารางนิ้ว 90,000 71
 10.3.2  ความละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 130,000 71
 10.3.3  ความละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 71
 10.3.4  ความละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 71

10.4  เครื่องท ำลำยเอกสำร เครื่อง
 10.4.1  แบบตัดตรง
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 28,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200 72
 10.4.2  แบบตัดละเอยีด
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 24,600 72
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 49,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900 72



20

ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10.5  เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม เครื่อง
 10.5.1  แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000 72
 10.5.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,600 72

10.6  เครื่องบันทึกเงนิสด เครื่อง 25,000 72

10.7  เครื่องนับธนบัตร เครื่อง
 10.7.1  แบบต้ังโต๊ะ 49,900 72
 10.7.2  แบบต้ังพื้น 75,000 72

10.8  เครื่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน เครื่อง  ราคารวมค่าติดต้ัง

 10.8.1  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
           -  ขนาด 13,000 บีทียู 23,000 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 25,900 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 28,600 73
           -  ขนาด 20,000 บีทียู 30,600 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 32,400 73
           -  ขนาด 26,000 บีทียู 36,000 73
           -  ขนาด 30,000 บีทียู 40,200 73
           -  ขนาด 32,000 บีทียู 42,300 73
           -  ขนาด 36,000 บีทียู 47,000 73
           -  ขนาด 40,000 บีทียู 51,200  73
           -  ขนาด 44,000 บีทียู 53,300 73
           -  ขนาด 48,000 บีทียู 55,900 73
           -  ขนาด 50,000 บีทียู 57,000 ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.2  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 13,000 บีทียู 30,100 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 34,800 73
           -  ขนาด 20,000 บีทียู 41,500 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 43,400 73
           -  ขนาด 30,000 บีทียู 48,100 73
           -  ขนาด 36,000 บีทียู 55,400 73
           -  ขนาด 40,000 บีทียู 62,700 73
           -  ขนาด 48,000 บีทียู 71,000 ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

 10.8.3  แบบติดผนัง
           -  ขนาด 12,000 บีทียู 17,000 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 20,000 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 21,000 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 28,000 ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 12,000 บีทียู 24,200 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 27,400 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 29,900 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 36,400 ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.5  แบบตู้ต้ังพื้น 
           -  ขนาด 44,000 บีทียู 58,000 73
           -  ขนาด 56,000 บีทียู 61,000  ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.9  เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

 10.9.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           500 ซีเอฟเอม็ 47,000 73
 10.9.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า  

           1,000 ซีเอฟเอม็ 55,000 73

10.10  เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง
 10.10.1  ขนาด 15 ลิตร 13,000 73
 10.10.2  ขนาด 25 ลิตร 14,000 73

10.11  เครื่องขัดพื น เครื่อง 20,000 73



22

ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10.12  ถังน  ำ ใบ
  10.12.1  แบบไฟเบอร์กลาส 
             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 5,200 74
             -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 6,400 74
             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 8,300 74
             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 9,300 74
 10.12.2  แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร  6,400 74
 10.12.3  แบบสเตนเลส
            -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 8,700 74
            -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 11,300 74
            -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 15,000 74
            -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 18,100 74

10.13  เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติกแบบหน้ำเดียว เครื่อง 48,000 74

10.14  เครื่องสแกนลำยนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน เครื่อง 9,700 74

10.15  โต๊ะหมู่บูชำ ชุด 8,500 74

10.16  ตู้เหล็ก ตู้
 10.16.1 แบบ  2  บาน 5,500 74
 10.16.2 แบบ  4  ล้ินชัก 7,900 74

10.17  ตู้ล็อกเกอร ์ 18 ช่อง ตู้ 8,000 75
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

11  ครภัุณฑ์ส ำรวจ

11.1  กล้องระดับ ชุด
  11.1.1  ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า 22,000 76
  11.1.2  ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า 34,000 76 - 77

11.2  กล้องวัดมุม ชุด
  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 1 ลิปดา 85,000 77
  11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา
               (ระบบอตัโนมัติ ) 110,000 77 - 78
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  97,000 78 - 79
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พิลิปดา  85,000 79
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 20 พิลิปดา  80,000 79 - 80

11.3  เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ เครื่อง 24,500 80

11.4  เครื่องตรวจจบัโลหะใต้ดิน เครื่อง 19,500 80
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

12  ครภัุณฑ์วิทยำศำสตร์

12.1  กล้องจลุทรรศน์ กล้อง
  12.1.1  ชนิดตาเดียว 15,000 81
  12.1.2  ชนิด 2 ตา
            -  งานการสอน 32,500 81
            -  งานวิจยั 50,000 81 - 82
  12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล 245,000 82

12.2  เครื่องนับเม็ดยำ เครื่อง 268,000 82

12.3  เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง แบบตั งโต๊ะ เครื่อง 22,000 82
 



  

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

     1.1  เครื่องผสมคอนกรีต           1)  ถังผสมคอนกรีตท ำจำกเหล็กเหนียว  หรือเหล็กหล่อ

          2)  ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม 

               และ 5 ลูกบำศก์ฟตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว

          3)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
            หมายเหตุ : 1 ลูกบำศกฟ์ตุ = 28.30 ลิตร

     1.2  เครื่องสั่นคอนกรีต           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ

          3)  สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร

          4)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดต่ ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหวัเขย่ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

     1.3  เครื่องตบดิน           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  น้ ำหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 

          3)  แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน

          4)  ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที

 

     1.4  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เปน็รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว

               ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัและ Side Cutter

               (2)  ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศก์เมตร

               (5)  มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร

               (6)  มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร

               (7)  มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร

               (8)  มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที

          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

            4)  ระบบขับเคล่ือนเปน็แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

               ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคล่ือนอิสระได้ 
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          5)  ระบบเคร่ืองล่ำง

               (1)  ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

               (2)  แผ่นตีนตะขำบเปน็แบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ

                    600 มิลลิเมตร

               (3)  ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ

                    2,100 มิลลิเมตร

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight)

               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม

               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม

               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กิโลกรัม

          7)  แรงฉุดลำก (Drawbar pull)

               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กิโลกรัม

               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กิโลกรัม

               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กิโลกรัม

          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์

          9)  หลังคำกันแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์บอกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (4)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (6)  หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจำระบ ี1 ชุด

               (8)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                    ถึง 26 มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                    ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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             (14)  หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 

                    (Operation Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                      คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
            หมายเหตุ :  ก ำลังเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนด จะก ำหนดเปน็ก ำลังทั้งหมด (Gross Power)

                            หรือก ำลังสุทธิ (Net Power วัดที่  Flywheel) ซ่ึงหกัก ำลังของเคร่ืองมือ  

                            อปุกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วกไ็ด้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "ก ำลัง

                            เคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ " จงึสำมำรถเปน็ได้ทั้งขั้นต่ ำของก ำลังทั้งหมดหรือก ำลังสุทธิกไ็ด้

     1.5  รถตักหน้าขุดหลัง  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ

          1)  เปน็รถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย

               ระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำท ี ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

          5)  บุ้งกี๋ตัก

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกี๋ขุด

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำใหร้ถมั่นคง

                    ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร

               (3)  ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขุดลึกได้  ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม

          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง 

               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 1 ชุด
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               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจำระบ ี  จ ำนวน 1 ชุด

               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด

                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหวัเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation Manual)

                    คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          1)  เปน็รถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำท ี ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

          5)  บุ้งกี๋ตัก

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกี๋ขุด

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำใหร้ถมั่นคง

                     ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร

               (3)  ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม

          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์
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        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 1 ชุด

               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจำระบ ี  จ ำนวน 1 ชุด 

               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อกส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหวัเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation

                    Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่

                    (Parts Book)

      1.6  รถตักล้อยาง  1.6.1  ขนำด 100 แรงม้ำ 

          1)  เปน็รถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋

               เปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หกัเล้ียวกลำงล ำตัว

               มีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ

          5)  ระบบเบรกเปน็แบบ Disc Brake

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 8,500  กิโลกรัม

          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้

               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60  ลูกบำศก์เมตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  8,500  กิโลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ  3,500  มิลลิเมตร
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          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

               50 แอมปต่์อชั่วโมง  มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

          9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจำระบ ีจ ำนวน 1 ชุด

               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

             (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                    ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                    จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                    คู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.6.2  ขนำด  150  แรงม้ำ

          1)  เปน็รถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋ 

               แบบใช้งำนตัก ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

               หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หกัเล้ียว

               กลำงล ำตัว มีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ

          5)  ระบบเบรคเปน็แบบ Disc Brake

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 12,000  กิโลกรัม
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          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้

               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30  ลูกบำศก์เมตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  12,400  กิโลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ  3,700  มิลลิเมตร

          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

               50 แอมปต่์อชั่วโมง มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

         9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

       10)  อุปกรณ์ประกอบ

              (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

              (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

              (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

              (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

              (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

              (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

              (7)  กระบอกอัดจำระบ ีจ ำนวน 1 ชุด

              (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด

              (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

            (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

            (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                   ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

            (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                   ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

            (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

            (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

            (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

                   (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 

                   และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.7  รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า           1)  เปน็รถเกล่ียดิน (Motor Grader )  ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

           2)  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ควำมเร็วรอบ

               เคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำท ี สตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วย

               ระบบไฟฟำ้

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังเปน็แบบ Power Shift ขับเคล่ือน 4 ล้อหลัง

               ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวเปน็แบบ Hydraulic แบบหกัเล้ียวกลำงล ำตัว
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          5)  มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน

          7)  ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร

               และครำดกรุยดิน ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก

          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร  จ ำนวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร 

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  กระบอกอัดจำรบ ี จ ำนวน 1 ชุด

             (15)  เกจ์วัดลมยำง  จ ำนวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ

                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    กำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.8  รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน           1)  เปน็รถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทอืนขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ล้อหน้ำเปน็

                ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเปน็ล้อยำง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ

               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังเปน็แบบ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวเปน็แบบ Hydraulic แบบหกัเล้ียวกลำงล ำตัว

          5)  ขนำดล้อเหล็กส่ันสะเทอืน

               (1)  ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ  2,000 มิลลิเมตร

               (2)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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          6)  ระบบส่ันสะเทอืน

               (1)  ควำมถีข่องกำรส่ันสะเทอืนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 คร้ังต่อนำที

               (2)  น้ ำหนักส่ันสะเทอืนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน ( Operating Weight )  ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน    

          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy  ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์  

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร  จ ำนวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  กระบอกอัดจำรบ ี จ ำนวน 1 ชุด

             (15)  เกจ์วัดลมยำง  จ ำนวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ 

                    (Operation  Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    กำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.9    เครื่องอัดอากาศ           1)  เปน็เคร่ืองอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ชั้น (Two-stage  Compressor)/

             ขนาด 300 ลิตรต่อนาที                 (Double stage) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบ   มีกำร์ดปอ้งกัน   

                ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ติดต้ังบนถังนอนแบบอยู่กับที่  

          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส

          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection

          4)  สำมำรถอัดอำกำศใหม้ีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์ 

               (150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)  และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery) 

               300 ลิตรต่อนำท ี(10 ลูกบำศก์ฟตุต่อนำท/ีซีเอฟเอ็ม)
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          5)  มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (0-20 บำร์)

          6)  ถังบรรจุอำกำศท ำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร 

               ( 10 ลูกบำศก์ฟตุ)

          7)  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปดิปดิลมอัดจำกถัง  และวำล์วถ่ำยน้ ำออกจำกถัง

          8)  เคร่ืองอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแหง้หรือแบบเปยีก

          9)  ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทยีบได้
            หมายเหตุ  :  เคร่ืองอดัอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เคร่ืองอดัลม เคร่ืองปั๊มลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร

     2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนำด 25 แรงม้ำ

           ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที

          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบเพำเวอร์  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.2  ขนำด 40 แรงม้ำ

          1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700  รอบต่อนำที

          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบไฮดรอลิก  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.3  ขนำด 85 แรงม้ำ 

          1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4  ล้อ  

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที

          3)  ระบบส่งก ำลัง

               (1)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง

                    ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

               (2)  มีล็อกเพลำทำ้ย (Differential Lock)

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบเพำเวอร์  หรือ  ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  ระบบไฮดรอลิก

               (1)  ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว

               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

     2.2  รถไถ           1)  เปน็รถไถชนิดเดินตำม 

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

          3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดขัน้ต่ ำ

          4)  มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหวัหมู ข้อเวียนซ้ำย
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     2.3  เครื่องพ่นยา  2.3.1  แบบใช้แรงดันของเหลว

          1)  ขนำด 2.5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพื้น

               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดแรงม้ำขัน้ต่ ำ

          2)  ขนำด 3.5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพื้น

               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดแรงม้ำขัน้ต่ ำ

 2.3.2  แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง

          1)  ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ

          2)  ควำมเร็วลมไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที

          3)  ควำมจุถังน้ ำยำไม่ต่ ำกว่ำ 13 ลิตร
            หมายเหตุ :  -  ชนิดต้ังพื้น เหมำะส ำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง ฟำร์มไก ่ฟำร์มหมู ฯลฯ

                            -  เคร่ืองพน่ยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ 

                               เคร่ืองพน่ยำแรงอดัสูง หรือ  Power Sprayer

     2.4  เครื่องพ่นหมอกควัน           1)  ปริมำณกำรฉีดพน่น้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  40 ลิตรต่อชั่วโมง

                     2)  ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  6  ลิตร

           3)  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
         หมายเหตุ :  ใช้ส ำหรับกำรก ำจดัแมลงและศัตรูพชืทำงกำรเกษตร  กำรฆำ่เชื้อโรค

                       หรือ กำรปอ้งกนั ก ำจดัแมลง ซ่ึงเปน็พำหะน ำโรค เช่น ยุง แมลง เปน็ต้น

     2.5  เครื่องช่ัง  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง

         1)  เปน็เคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถ่วง

         2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดพกิัดขัน้ต่ ำ

 2.5.2  แบบดิจิตอล

          1)  ขนำด 300 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม

          2)  ขนำด 500 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส
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               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม

          3)  ขนำด  1,000 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม

          4)  ขนำด  2,000 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม

     2.6  เครื่องสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโข่ง

          เคร่ืองยนต์เบนซิน

          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำท ีขนำด 5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          3)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำท ี ขนำด 7 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
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               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          เคร่ืองยนต์ดีเซล

          1)  สูบน้ ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          มอเตอร์ไฟฟำ้

          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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          3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

  2.6.2  แบบทอ่สูบน้ ำพญำนำค

          1)  เปน็ทอ่สูบน้ ำแบบทอ่พญำนำค  ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หวัโต

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที

          4)  ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น

          5)  ขนำดทอ่สูบน้ ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว

              ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร

          6)  ตัวทอ่สูบน้ ำท ำด้วยสเตนเลสแท ้เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ

               ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว

          7)  ตัวเคร่ืองติดต้ังบนแทน่เหล็กหนำแข็งแรง ขับเคล่ือนด้วยระบบมูเ่ล่ย์และสำยพำน

          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  แทน่เหล็กเพื่อติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ มีล้อส ำหรับเคล่ือนย้ำย 2 ล้อ 

                    ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว

               (2)  สำยส่งน้ ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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   3. ครุภัณฑ์การแพทย์

     3.1 เตียงเฟาว์เลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ 

                     หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีปอ้งกันสนิมและพน่สีทบั

               (2)  พนักหวัทำ้ยเตียงท ำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด

               (3)  พื้นเตียงท ำด้วยโลหะ

               (4)  มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังใหสู้งขึน้

                    และหมุนยกเข่ำใหอ้ยู่ในลักษณะงอขำได้ 

                    มือหมุนเปน็ชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติกและไม่ต้องใช้น้ ำมันหล่อล่ืน

               (5)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 

                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่

               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.

               (1)  พนักหวัทำ้ยเตียงท ำด้วยโลหะเหล่ียมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว

                    ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เปน็สนิม

               (2)  พื้นเตียงปดู้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร

               (3)  มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง

                    ใหสู้งขึน้และหมุนยกเข่ำใหอ้ยู่ในลักษณะงอขำได้

               (4)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ

                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่

               (5)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

               (6)  อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึน้เตียงโครงท ำด้วยโลหะพน่สี 

                      พื้นปดู้วยไม้อัด ทบับนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                    รำวกั้นเตียงท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม เล่ือนขึน้ -ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟำ้

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบปอ้งกันสนิมและพน่สี

               (2)  ท ำงำนเปน็ระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟำ้  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

               (3)  พนักหวัทำ้ยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย

               (4)  สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ ำของเตียง 

                    ระดับหวัเตียง และระดับปลำยเทำ้

               (5)  มีระบบล็อกล้อ แบบ Central  Lock

               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร
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     3.2  เตียงตรวจภายใน           1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม  ปดู้วยเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทยีม

               สำมำรถพบัได้เปน็ 3 ส่วน

          2)  โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กันกระเทอืน

               และกันเล่ือน ด้ำนล่ำงมีม้ำขึน้เตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร 

               ปดู้วยยำงกันเล่ือนบนโลหะเรียบ หรือปดู้วยแผ่นโลหะขรุขระ

          3)  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  57 x 185 x 80  เซนติเมตร

          4)  สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและทอ่นล ำตัว

          5)  มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

     3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม  รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง

          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้

          3)  พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและส่วนปลำยเทำ้

               ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว สูงเทำ่กันตลอดควำมยำว

               ( สูงไม่รวมเบำะ ) ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเทำ่กันตลอดควำมกว้ำง

          4)  ส่วนล ำตัว

               (4.1)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

               (4.2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใช้ฟนัเฟอืง ใหข้ึน้ลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะและด้ำนก้น

                       และใหย้กได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเล่ือนได้และต้องเล่ือนออก

                    มำใหพ้น้ปลำยเตียง (ส่วนล ำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร

               (4)  มีที่ใหม้ือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซ่ึงสำมำรถพบัเก็บได้

               (5)  มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซ่ึงถอดหรือพบัเก็บได้เมื่อไม่ใช้

               (6)  ทำงด้ำนก้นมีที่ส ำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง

               (7)  มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซ่ึงสำมำรถถอดเก็บได้ เล่ือนขึน้ลงได้

                    ปรับใหเ้อนได้ทกุทศิทำง

          5)  ส่วนปลำยเทำ้มีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

          6)  มีเบำะฟองน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทยีมชนิดหนำ

               วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเทำ่กับขนำดเตียงแต่ละส่วน

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (7.1)  ม้ำขึน้เตียงชนิด 2 ชั้น ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ซ่ึงบผิุวด้ำนบน

                      ด้วยยำง ส ำหรับใหค้นไข้ก้ำวขึน้เตียง 1 ตัว

               (7.2)  เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ ำได้  ประมำณ 45-60 เซนติเมตร

                       พื้นรองนั่งท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม มีขำ 4 ขำ ท ำด้วยโลหะพน่สี

                       ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ
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     3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เปน็รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 นิ้ว

          3)  พื้นที่นั่งและพนักพงิหลังท ำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เปน็สนิม

          4)  ที่นั่งขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 นิ้ว

          5)  มีที่วำงเทำ้ท ำด้วยอะลูมิเนียม

          6)  มีที่วำงแขน 2 ข้ำง ท ำด้วยแผ่นโลหะไม่เปน็สนิม

          7)  มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

     3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เปน็รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนอนพร้อมเปลหำม

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว

          3)  ชั้นล่ำงมีที่ส ำหรับวำงของท ำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เปน็สนิม

               ติดกับตัวรถ

          4)  มีที่ส ำหรับใส่ถังออกซิเจน ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          5)  มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ

          6)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 200 x 80 เซนติเมตร

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (7.1)  เสำน้ ำเกลือท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม 1 อัน

               (7.2)  เปลหำมท ำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เปน็สนิม 

                       มีเบำะหุ้มหนังเทยีม

               (7.3)  รำวกั้นเตียง

 

     3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เปน็รถเข็นท ำแผลชนิดมีอ่ำง

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปกุส ำลี ประมำณ 3 ที่

          4)  มีล้ินชัก 2 ช่อง

          5)  มีรำวโลหะไม่เปน็สนิมกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น

          6)  ติดล้อทั้ง 4 ล้อ

          7)  มีที่จับส ำหรับเข็นเคล่ือนที่

          8)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32  นิ้ว

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (9.1)  ถำดโลหะไม่เปน็สนิมพร้อมฝำปดิ 1 ใบ

               (9.2)  อ่ำงกลมโลหะไม่เปน็สนิม 1 ใบ

               (9.3)  ถังโลหะไม่เปน็สนิมพร้อมฝำปดิ 1 ใบ
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     3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เปน็รถเข็น 3 ชั้น 
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  มีล้อจ ำนวน 4 ล้อ

          4)  มีด้ำมจับเข็นเคล่ือนที่ได้

          5)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  18 x 32 x 32  นิ้ว

     3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน           1)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม บลุวดตำข่ำยโลหะไม่เปน็สนิมทั้ง 4 ด้ำน

          2)  พื้นท ำด้วยโลหะ

          3)  มีล้อยำงจ ำนวน 4 ล้อ

          4)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 105 x 70 เซนติเมตร

     3.9  หม้อต้มเครื่องมือ           1)  ใช้ได้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

          2)  ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  เปน็หม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4  นิ้ว

          4)  ขนำดที่ก ำหนดวัดจำกภำยใน

          5)  มีถำดวำงเคร่ืองมือ ยกขึน้ลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน

          6)  มีระบบปอ้งกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ

               ตัดกระแสไฟฟำ้โดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป

     3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝำครอบตู้เปน็วัสดุใสเปดิออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปดิด้ำนหน้ำออก

               เพื่อเล่ือนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้

          2)  เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเทำ้ขึน้  

               โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้

          3)  บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพทัธ์ภำยในตู้ได้

          4)  ระบบควบคุมภำยในตู้เปน็แบบ Micro Processor Control

               สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat

               ตัดกระแสไฟฟำ้ได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยส ำหรับเด็ก

          5)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก

               (Servo Control)

          6)  มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟลิเตอร์

               ส ำหรับกรองแบคทเีรียและเชื้อโรคได้

          7)  มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี

               (7.1)  กระแสไฟฟำ้ขัดข้อง

               (7.2)  ระบบกำรท ำงำนขัดข้อง

               (7.3)  กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง

               (7.4)  อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ต้ังไว้

               (7.5)  อุณหภูมิที่ตัวผู้ปว่ยต่ำงจำกที่ต้ังไว้
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          8)  สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้

          9)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
 * หมายเหตุ เร่ืองคุณสมบติัทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบเุพิ่มเติมได้ตำมที่ผู้ใช้พจิำรณำ

                เหน็ว่ำเหมำะสม

     3.11  เครื่องดูดเสมหะ           1)  เปน็เคร่ืองดูดเสมหะชนิดหิ้ว 

          2)  ตัวเคร่ืองน้ ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม

          3)  Compressor  เปน็ชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston

          4)  มีมำตรวัดควำมดันได้ต้ังแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

               มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

          5)  มีขวดบรรจุเสมหะ

          6)  มีระบบปอ้งกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเคร่ือง

     3.12  เครื่องช่ังน ้าหนัก 3.12.1  แบบคำนสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง

           (1)  เปน็เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบคำนสมดุล (Machanical Balance)

               มีที่วัดส่วนสูงในตัว

          (2)  ชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 160 กิโลกรัม

          (3)  สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

          (4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 75 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

               195 เซนติเมตร

3.12.2  แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

          (1)  เปน็เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแทน่เหยียบแบบแสดงผลเปน็ดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว

          (2)  สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม

          (3)  สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

          (4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 60 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

              200 เซนติเมตร

          (5)  สำมำรถวิเครำะหค่์ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

     3.13  เครื่องวัดความดันโลหิต 3.13.1 แบบต้ังพื้น

          (1)  เปน็เคร่ืองวัดควำมดันชนิดใช้ปรอท แบบต้ังพื้น

          (2)  ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบติัปรอทไม่เกำะติด

          (3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ช่วงระหว่ำง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

          (4)  ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหติไม่สำมำรถลบเลือนได้

          (5)  มีล้อเล่ือน  สำมำรถเคล่ือนที่ไปมำได้สะดวก
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           (6)  อุปกรณ์ประกอบ

               (6.1)  ผ้ำพนัแขนส ำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จ ำนวน 1 ชุด

               (6.2)  สำยยำงจำกผ้ำพนัแขนไปตัวเคร่ืองมีควำมยำวมำตรฐำน

               (6.3)  ลูกยำงส ำหรับอัดลมเข้ำผ้ำพนัแขนพร้อมล้ิน เปดิ - ปดิ บบีได้

                       สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุมควำมดัน  จ ำนวน 1 อัน

 

3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

          (1)  เปน็เคร่ืองวัดควำมดันโลหติอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม 

          (2)  เปน็กำรวัดแบบ Oscillometric

          (3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ

          (4)  มีระบบกำรพมิพผ์ลกำรวัดได้

          (5)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 

               และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที

     3.14  ยูนิตท้าฟัน  ก.  คุณสมบติัทั่วไป

          1)  ประกอบด้วย ระบบใหแ้สงสว่ำง ระบบเคร่ืองกรอฟนั ระบบควบคุม

               ระบบดูดน้ ำลำย ระบบน้ ำบว้นปำก และเก้ำอี้คนไข้

          2)  ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ ำ ส ำหรับเคร่ืองขูดหนิปนู พร้อมปุ่มปรับปริมำณน้ ำ

               และมีหวัต่อแบบ Non-return Valve ส ำหรับเสียบทอ่น้ ำได้

          3)  มีที่ดูฟล์ิมเอกซเรย์ ในต ำแหน่งที่ผู้ใหก้ำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน

          4)  ใช้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟำ้ใหไ้ม่เกิน 50 โวลต์

               ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังใหก้ับมอเตอร์ต้นก ำลัง

 ข.  คุณสมบติัทำงเทคนิค

          1)  ระบบใหแ้สงสว่ำง

               (1.1)  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน

               (1.2)  ใหค้วำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน

                       28,000 ลักซ์ (Lux: lx)

               (1.3)  ระยะโฟกัสที่ปฏิบติังำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 

               (1.4)  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)

               (1.5)  สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้

               (1.6)  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุไม่เปน็สนิม  

                       สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
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          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟนั

               (2.1)  เคร่ืองก ำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)

                     -  เปน็ระบบที่ไม่ใช้น้ ำมันหล่อล่ืน                            

                     -  ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ

                     -  จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที

                     -  สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์ ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที

                     -  มีระบบปอ้งกันมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ

                     -  ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร

                        พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถัง

                        และมีวำล์วเปดิปล่อยอำกำศอัดและน้ ำทิ้งติดต้ังใช้งำนได้อย่ำงสะดวก

                     -  มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ใหแ้รงดันอำกำศอัด

                        ในถังอยู่ในพกิัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ ำกว่ำ 5 บำร์

                     -  ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดต้ังในหอ้งติดต้ังยูนิตท ำฟนั 

                        โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด  ต้องมีองค์ประกอบ

                        และกำรติดต้ังเรียงล ำดับ ก่อนเข้ำยูนิตท ำฟนั ดังนี้

                                  ขจัดน้ ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย

                        Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี  Differential 

                        Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน

                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์

                        ที่มีประสิทธิภำพเทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน

                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure 

                        Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ

                        เทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน 

                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential

                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มี

                        ประสิทธิภำพเทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  ลดแรงดันของอำกำศใหเ้ปน็ 5 บำร์ ด้วย Air Regulator

                        พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว

                     -  ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เปน็ไปตำมที่ก ำหนด   

                        ข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ ำตำม  Quality Air Class

                        ที่ 1.6.1 ของ  ISO8573 (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน

                        Water Pressure Dew Point = 10    C Oil = 0.01 มิลลิกรัม

                        ต่อลูกบำศก์เมตร) โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิต

                        ชุดปรับปรุงคุณภำพลม
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          3)  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย

               (3.1)  ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอ  โดยมีคุณสมบติั

                    -  เปน็ชนิดที่มีรูน้ ำออกระบำยควำมร้อนของหวั Bur จำกกำรกรอฟนั

                       ที่ส่วนหวัไม่น้อยกว่ำ 3 รู

                    -  ข้อต่อ (Coupling) เปน็แบบ Quick Disconnecting

                       หมุนได้โดยรอบ และด้ำนทำ้ยเปน็แบบ Mid West Type (4 Holes)

                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้ โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง

                       135 องศำเซลเซียส

               (3.2)  ด้ำมกรอช้ำ

                    -  Micromotor เปน็ชนิด Electric หรือ Air Micromotor

                       โดยมีด้ำนทำ้ยเปน็แบบ Mid West Type (4 Holes)

                    -  สำมำรถต่อสเปรย์น้ ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้

                    -  มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหกัมุม (Contra-Angle)

                       อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ

                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง

                       135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor

               (3.3)  Triple Syringe สำมำรถเปำ่น้ ำหรือลม หรือน้ ำและลมพร้อมกัน

                       ปลำยทปิสำมำรถถอดออกฆำ่เชื้อด้วยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้

               (3.4)  สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทกุเส้นเปน็เส้นตรงท ำด้วยซิลิคอน

               (3.5)  ภำชนะบรรจุน้ ำกล่ันส ำหรับใช้กับหวักรอ

                    -  เปน็ภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์

                    -  มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร

                    -  สำมำรถถอดเปล่ียนภำชนะออกเพื่อเติมน้ ำหรือ

                       ท ำควำมสะอำดได้สะดวก

                    -  มีระบบระบำยลมทนัท ีก่อนถอดเปล่ียน

                    -  มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ

          4)  ระบบควบคุม

               (4.1)  ระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ

                    -  มีระบบ First Priority

                    -  มีระบบปอ้งกันกำรดูดน้ ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ

                    -  สำมำรถปรับปริมำณน้ ำและแรงดันอำกำศอัด

                       ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve

                    -  ต้องไม่มีกำรบบีหรือหกัพบัสำยที่เปน็ทำงเดินของน้ ำ

                       และอำกำศอัดในระบบ

                    -  สำยที่เปน็ทำงเดินของน้ ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม

                       ต้องเปน็สำยที่ท ำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ

                       Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสำยที่ตัวสำย
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                    -  มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ 

                       ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่

                    -  มีที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือ

                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน

                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือสำมำรถเคล่ือนที่ได้

                       ทั้งแนวรำบและแนวด่ิงและคงที่ได้ทกุจุดที่ต้องกำร (ทั้งนี้ เมื่อปดิ

                       เคร่ืองแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)

               (4.2)  สวิตช์เทำ้ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ ำ และปรับระดับพนักพงิ

                       ของเก้ำอี้คนไข้  ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอและสำมำรถเลือกให้

                       หวักรอท ำงำนอย่ำงเดียว หรือท ำงำนแบบมีน้ ำร่วมด้วย

          5)  ระบบดูดน้ ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)

               (5.1)  เปน็ Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้ ำร่วมในกำรท ำใหเ้กิดแรงดูด

               (5.2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ

                    - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  หรือเทยีบเทำ่

               (5.3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำน

                    พร้อมกันได้ และกำรท ำงำนเปน็แบบอัตโนมัติ

               (5.4)  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงทอ่น้ ำทิ้ง และสำมำรถน ำออกมำล้ำง

                    และท ำควำมสะอำดได้

               (5.5)  ต้องมีกำรปอ้งกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทกุกรณี

               (5.6)  มีระบบปอังกันมอเตอร์ช ำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเปน็เวลำนำน

               (5.7)  ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter

                    โดยไม่ท ำใหป้ระสิทธิภำพกำรดูดลดลง

               (5.8)  Bacterial Filter สำมำรถถอดเปล่ียนหรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก

                    และมีส ำรอง 1 ชุด

               (5.9)  สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction 

                    ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบติัไม่หด

                    หรือตีบตัวขณะใช้งำน

          6)  ระบบน้ ำบว้นปำก

               (6.1)  มีที่กรองน้ ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ ำบว้นปำก และสำมำรถถอด

                    ที่กรองมำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย

               (6.2)  มีระบบควบคุมปริมำณน้ ำลงถ้วยน้ ำบว้นปำกโดยอัตโนมัติ

                    (ใช้น้ ำหนักหรือหน่วงเวลำ)

               (6.3)  อ่ำงน้ ำบว้นปำกคนไข้ผิวเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก

                    ไม่เกำะติด มีทอ่น้ ำปล่อยน้ ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ

                    ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
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               (6.4)  มีที่กรองวัสดุก่อนลงทอ่น้ ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ

                    ท ำควำมสะอำดได้

               (6.5)  มี Triple Syringe 1 ชุด  พร้อมที่วำง (คุณสมบติัเดียวกับข้อ 3) (3) )

          7)  เก้ำอี้คนไข้

               (7.1)  สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ใหเ้อน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ

                       ควำมสูงต่ ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor

               (7.2)  Headrest  จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence

                       ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำร

                    ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้

               (7.3)  ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero

                       Position)  เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ ำหนักตัวมำก ต ำแหน่งที่ต้ังไว้

                       ต้องไม่เปล่ียนแปลง

               (7.4)  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)

                       จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเคร่ืองมือ

                       เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบว้นปำก

          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (8.1)  เก้ำอี้ทนัตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้

                       ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support

               (8.2)  เก้ำอี้ผู้ช่วยทนัตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ

                       ควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  

                       และที่พกัเทำ้

               (8.3)  ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้ส ำหรับกำรผ่ำตัดฟนัคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจำก

                       ด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบติังำน  นึ่งฆำ่เชื้อโรคได้โดยทนควำมร้อนได้ถึง

                       135 องศำเซลเซียส

               (8.4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA   

                      ใช้ควบคุมยูนิตท ำฟนัทกุระบบที่ใช้ไฟฟำ้โดยใช้ได้กับแรงดัน

                      กระแสไฟฟำ้สลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟำ้

                      ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
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     3.15  เครื่องป่ันและผสมสารอุดฟัน           1)  เปน็ระบบ Solid State

          2)  ควำมเร็วของกำรส่ันสม่ ำเสมอ

          3)  ควำมเร็วของกำรส่ันไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          4)  มีหน้ำปดับอกเวลำท ำงำนของเคร่ือง พร้อมที่ต้ังเวลำท ำงำนแบบอัตโนมัติ

          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปนื จ ำนวน 2 ชุด

          6)  มีสวิตช์เปดิ-ปดิเคร่ือง

          7)  มีระบบปอ้งกันไอปรอทฟุ้งกระจำย

          8)  มีระบบกันสะเทอืนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟนั
          9)  ขณะเคร่ืองท ำงำน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนที่

     3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ก.  คุณสมบติัทั่วไป

             พร้อมเก้าอี สนามและโคมไฟ           1)  ใช้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน้ ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม 

               และเก้ำอี้ผู้ปฏิบติักำร

 ข.  คุณสมบติัทำงเทคนิค

          1)  เคร่ืองดูดน้ ำลำย

               (1.1)  ก ำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ

               (1.2)  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถต้ังค่ำแรงดูดที่ต้องกำรใหค้งที่

                       โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง  0  ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

                       เปน็อย่ำงต่ ำ

               (1.3)  มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

                       หรือเทยีบเทำ่

               (1.4)  ภำชนะบรรจุน้ ำลำยเปน็ขวดใสท ำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก

                      ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร

               (1.5)  มีระบบปอ้งกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเคร่ือง

               (1.6)  หวัดูดเปน็ Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำทอ่ดูด

               (1.7)  ทอ่ดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร

               (1.8)  สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร

          2)  โคมไฟส่องปำก

               (2.1)  โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 

                       ควำมเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่ำง 13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx)

                       ที่ระยะโฟกัสมีค่ำ Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน) 

               (2.2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เปน็สนิมหรือเคลือบปอ้งกันสนิม

                      สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
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               (2.3)  เสำและตัวฐำน ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เปน็สนิมหรือเคลือบปอ้งกันสนิม

                       มีควำมมั่นคง  มีล้อเล่ือนที่ฐำน  สำมำรถเคล่ือนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม

               (2.4)  ใช้ได้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           3)  เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้ส ำหรับผู้รับบริกำร)  มีพนักพงิที่ปรับเอนได้ มีที่พงิศีรษะ

               ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับใหร้องรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้

               ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ใหบ้ริกำร  โดยสำมำรถท ำงำนได้สะดวก

               เก้ำอี้สำมำรถพบัหรือถอดเก็บได้สะดวก  มีที่วำงถ้วยน้ ำและที่บว้นปำก

               ในต ำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ใหบ้ริกำร

          4)  เก้ำอี้ผู้ปฏิบติังำน (เก้ำอี้ผู้ใหบ้ริกำร) มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง - ต่ ำ ได้

               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา
     4.1  จักรท้าลวดลาย          เปน็จักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ เย็บผ้ำและท ำลวดลำยได้อัตโนมัติ 

          ไม่ต่ ำกว่ำ 8 ลวดลำย  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.2  จักรพันริม  4.2.1  แบบธรรมดำ  ชนิด 1 เข็ม  3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ รำคำพร้อมโต๊ะ

            และอุปกรณ์

 4.2.2  แบบอุตสำหกรรม

          1)  ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย

          2)  ตะเข็บพนัริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร

          3)  ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          4)  ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์

          5)  เปน็รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.3  จักรอุตสาหกรรม  4.3.1  แบบเย็บผ้ำ

          ชนิด 1 เข็ม  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

 

 4.3.2  แบบเย็บหนัง

          ชนิด 1 เข็ม  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.4  หุ่นจ้าลองโครงกระดูกมนุษย์           สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

           แบบเต็มตัว  

 

     4.5  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อสลับเพศได้           สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

           พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว  

     4.6  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอดและ  4.6.1  แบบคร่ึงตัว  

           ฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก และ           1)  มีระบบกำรคลอดเปน็แบบอัตโนมัติ

           อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก           2)  สำมำรถฟงัเสียงหวัใจทำรกได้

 4.6.2  แบบเต็มตัว  

          1)  มีระบบกำรคลอดเปน็แบบอัตโนมัติ

          2)  สำมำรถฟงัเสียงหวัใจทำรกได้
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     4.7  หุ่นจ้าลองฝึกปฏิบัติการ           1)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรท ำงำนด้วย

           ช่วยชีวิตขั นสูง แบบเต็มตัว                เคร่ืองคอมพวิเตอร์

            ( แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก )           2)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ  โดยมีลักษณะทำง

                กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ

           3)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรเจำะเลือดและใหส้ำรน้ ำ

           4)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรวัดควำมดันโลหติ โดยใช้ร่วมกับ

               เคร่ืองกระตุ้นควำมดันโลหติ

          5)  สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหวัใจ โดยใช้ไฟฟำ้

               ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล

          6)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรฟงัเสียงปอด และหวัใจทั้งปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     5.1  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า           1)  ขนำดเส้นทแยงมุม …

                5.1.1  ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84  นิ้ว

                        หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ  5 x 7 ฟตุ  หรือ 6 x 6 ฟตุ

               5.1.2  ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84  นิ้ว

                        หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟตุ หรือ 7 x 7 ฟตุ

               5.1.3  ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว 

                        หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟตุ หรือ 9 x 9 ฟตุ

               5.1.4  ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144  นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว  

                        หรือ 9 x 12 ฟตุ

               5.1.5  ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144  นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว 

                        หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟตุ

          2)  ทกุขนำดตำมข้อ 1)  จอม้วนเก็บในกล่องได้  บงัคับจอ ขึน้ ลง หยุด 

               ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
            หมายเหตุ : ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

     5.2  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ           1)  เปน็เคร่ืองถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟล์ิมสไลด์ 

               แผ่นใส หนังสือ เปน็ต้น

          2)  อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1/3 นิ้ว

          3)  สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทศัน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร์

          4)  ใหค้วำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 850,000 พกิเซล

          5)  มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)

          6)  มีไฟส่องสว่ำงด้ำนบนสองข้ำง และมีไฟส่องสว่ำงด้ำนล่ำง ชนิด LED

          7)  มีช่องต่อสัญญำณ Input/Output อย่ำงน้อย RGBx2  S-Videox1 Videox1

               USB  และ RS-232

          8)  สินค้ำมีกำรรับประกันคุณภำพ อะไหล่  และบริกำรเปน็เวลำอย่ำงน้อย 1 ปี

     5.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์           1)  เปน็เคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ

                จำกคอมพวิเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

          3)  ระดับ SVGA และ XGA เปน็ระดับควำมละเอียดของภำพที่ True
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          4)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์

                           ดำต้ำโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพวิเตอร์ และ

                           วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพโีปรเจคเตอร์ เปน็ต้น

                           กำรระบชุื่อครุภัณฑ์ใหใ้ช้ค ำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....

                           ขนำด …… ANSI Lumens  และกำรเขียนรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ

                           ในข้อ 3) ใหร้ะบแุต่เพยีงระดับเดียวใหต้รงกบัชื่อครุภัณฑ์

       5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)           1)  ระดับควำมละเอียด เปน็ควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ..... พกิเซล

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดจอภำพขัน้ต่ ำ ..... นิ้ว

          3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ  แบบ LED Backlight

          4)  ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ สัญญำณภำพและเสียง

          5)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์  ภำพ เพลง และภำพยนตร์

          6)  มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

     5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)           1) ระดับควำมละเอียด เปน็ควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) …….... พกิเซล 

           แบบ Smart TV           2) ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดจอภำพขัน้ต่ ำ ………. นิ้ว

          3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight

          4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

          4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง

          5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์

          6) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
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 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     6.1  ตู้เย็น           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมจุภำยในขัน้ต่ ำ

          2)  เปน็รุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย

          3)  กำรจัดซ้ือตู้เย็นขนำดอื่นใหพ้จิำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ด้วย

               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำ

     6.2  ตู้แช่อาหาร           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมจุภำยในขัน้ต่ ำ

          2)  ท ำด้วยสเตนเลส  หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24

          3)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 2 ประตู 

          4)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 4 ประตู 

          5)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 4 ประตู

               มีคอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง

          6)  กำรค ำนวณควำมจุภำยใน (คิวบกิฟตุ) = กว้ำง x ลึก x สูง  
            หมายเหตุ : 1 คิวบกิฟตุ = 28.30 ลิตร

     6.3  เครื่องท้าน ้าเย็นแบบต่อท่อ           แบบต่อทอ่ประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก

          1)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เปน็สนิม

          2)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว

          3)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปดิ-ปดิน้ ำ

          4)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

          5)  ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง อุปกรณ์กำรติดต้ัง เช่น เบรคเกอร์กันดูด

               และไม่รวมเคร่ืองกรองน้ ำ

     6.4  เครื่องท้าน ้าร้อน - น ้าเย็น           1)  มีหวัก๊อกจ่ำยน้ ำ โดยเปน็ น้ ำร้อน 1 หวั น้ ำเย็น 1 หวั
           แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก           2)  เปน็เคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพื้น ระบบต่อทอ่ประปำ

           3)  มีระบบกรองน้ ำในตัวเคร่ือง

          4)  ควำมจุถังเก็บน้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร

          5)  ควำมจุถังเก็บน้ ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร

          6)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เปน็สนิม

          7)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว

          8)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปดิ-ปดิน้ ำ

          9)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

        10)  ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

        11)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
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     6.5  เครื่องตัดหญ้า           แบบข้อแข็งและข้ออ่อน

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ

          3)  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี

          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเข็น

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ

          3)  รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  18  นิ้ว

          แบบล้อจักรยำน

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็น

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ

          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว

          4)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว

          5)  ควำมจุถังน้ ำมันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร

         แบบนั่งขับ

          1)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ

          2)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว

          3)  มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

     6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  6.6.1  ขนำด 22 นิ้ว

          1)  เปน็เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี

          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ

          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว  

          6)  ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน

 6.6.2  ขนำด 29.5 นิ้ว

          1)  เปน็เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี

          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ

          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว  
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     6.7  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่ำ 3 หวัเตำ

          2)  มีเตำอบในตัว

 

     6.8  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เปน็เตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง

          2)  ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

     6.9  เครื่องดูดควัน           1)  ก ำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง

          2)  ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
          3)  กำรติดต้ังท ำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
               ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

     6.10  เครื่องซักผ้า  6.10.1  แบบธรรมดำ
          1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแหง้ได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เปน็เคร่ืองแบบถังเด่ียว เปดิฝำบน
          3)  มีระบบปั่นแหง้หรือหมำด

 6.10.2  แบบอุตสำหกรรรม
          1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแหง้ได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เปน็เคร่ืองซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว
 

     6.11  เครื่องอบผ้า           1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด 
          2)  ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม
          3)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     7.1  เครื่องรับส่ง - วิทยุ  7.1.1  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์

               ประกอบด้วย  :  ตัวเคร่ือง   แทน่ชำร์ท  แบตเตอร่ี  1  ก้อน

               เสำยำง  เหล็กพบั

          2)  ขนำดก ำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  เพำเวอร์ซัพพลำย  ไมโครโฟน

          3)  ขนำดก ำลังส่ง  25  วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสำอำกำศ

               อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด  หนังสือคู่มือ
          หมายเหตุ :  ย่ำนควำมถี่ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

     7.2  เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนำด  3  กิโลวัตต์ เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิน

               ขนำด  5  กิโลวัตต์ขึน้ไป เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซล

          2)  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดกิโลวัตต์ขัน้ต่ ำ

          3)  รำยละเอียดประกอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้แต่ละชุดมีดังนี้

               (1)  แผงสวิทซ์    1  อัน

               (2)  โวลต์มิเตอร์  1  อัน

               (3)  แอมมิเตอร์   1  อัน

               (4)  หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขัว้  1  ชุด

               (5)  สวิตช์ปดิ - เปดิหลอดไฟ  1  อัน  

               (6)  คัตเอำต์  1  อัน

               (7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จุด

               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อัน (ส ำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึน้ไป)

          4)  คุณสมบติัทำงเทคนิคทั่วไป

               (1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์

                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์

               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ

                    220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์

                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์

               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟำ้อัตโนมัติ  (Automatic Voltage

                    Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปล่ียนแปลง ดังนี้

                    -  ไม่เกิน + 5 , - 5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด

                       น้อยกว่ำ 5  กิโลวัตต์

                    -  ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด

                       ไม่น้อยกว่ำ 5  กิโลวัตต์
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               (4)  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์

                    สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟำ้ที่มีค่ำ Power Factor

                    ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป

               (5)  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ทกุขนำดส่งก ำลังขับโดยตรง

                    (Direct Coupling)
            หมายเหตุ  :   1  kVA  =  0.8  kW

                          กำรติดต้ังอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย

                          1. กำรติดต้ังเดินรำงแลดเดอร์  หรือทอ่ร้อยสำยไฟฟำ้

                          2. กำรติดต้ังอปุกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์พร้อมบำนเกร็ด

                              ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำไปสู่ภำยนอกหอ้ง

                          3. กำรเดินสำยไฟฟำ้และกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟำ้
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมก้าหนด

 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต้่ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่า

 เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

     ก.  รถส่วนกลาง

          8.1  รถน่ังส่วนกลาง  8.1.1  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี  ( Ecological Car : Eco Car )

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบติัรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)

             อ้ำงอิงตำมที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมก ำหนด

  8.1.2  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 65 กิโลวัตต์

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน

 8.1.3  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 85 กิโลวัตต์

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

         1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
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         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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 8.2.4  หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน

          -  หลังคำอลูมิเนียม  เปน็โครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม

             มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง  มีที่นั่งสองแถว

          -  หลังคำส ำเร็จรูป ชนิดท ำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก  มีช่องลมพร้อม

             กระจกเล่ือน ฝำทำ้ยเปดิแบบโช๊คอัพ  มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปพูื้น

             หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพื้น

  8.2.5  ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ

               ไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.6  ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

               ไม่ต่ ำกว่ำ  5,000  กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.7  ขนำด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

               ไม่ต่ ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.8  ขนำด 6  ตัน  6 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

          1)  แบบกระบะเหล็ก

               (1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ  12,000  กิโลกรัม

               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

          2)  แบบกระบะเททำ้ย

              (1)  ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ

              (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

              (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
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          3)  แบบบรรทกุน้ ำ

               (1)  จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร

               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

               (3)  เปน็รำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปดิข้ำงเททำ้ย

          1)  ตู้บรรทกุมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร

              หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ

          2)  พื้นตัวถังท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร

          3)  มีบำนเล่ือนขึน้-ลงได้ข้ำงละ 2 บำน

          4)  มีประตูเปดิ-ปดิ ชนิดล็อกได้ 2 บำน

          5)  ยกเททำ้ยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกหอ้งโดยสำร

          6)  มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 

          1)  แบบเปดิข้ำงเททำ้ย 

               (1)  ตู้บรรทกุมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร

               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ

                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร

               (3)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

          2)  แบบอัดทำ้ย 

               (1)  ตู้บรรทกุมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร

                    และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม

               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ

                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร

               (3)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

               (4)  ชุดอัดทำ้ยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต

                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว

               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง
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        8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขับ  ปพูี้น และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่นั่ง

              ขนาด 12 ที่น่ัง           2)  เปน็รถโดยสำรหลังคำสูง

              ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพงิสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ

              ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่กันสนิม

              หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด

              ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์

          8.5 รถยนต์ตรวจการณ์          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
               8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ  ฟล์ิมกรองแสง และปอ้งกันสนิม
                       ไม่ต้่ากว่า          3)  มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ 
                       2,000 ซีซี               วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                       หรือก้าลังเครื่องยนต์          4)  ควำมสูงใต้ทอ้งรถ (ระยะต่ ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                       สูงสุดไม่ต้่ากว่า          5)  โครงสร้ำงหลังคำเปน็ชิ้นเดียวตลอดคัน
                       100 กิโลวัตต์          6)  มีประตูด้ำนหลัง
                       เครื่องยนต์เบนซิน   
               8.5.2  ปริมาตรกระบอกสูบ
                       ไม่ต้่ากว่า 
                       2,000 ซีซี 
                       หรือก้าลังเครื่องยนต์ 
                       สูงสุดไม่ต้่ากว่า 
                       110 กิโลวัตต์
                      เครื่องยนต์ดีเซล

        8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
              ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปดิ - เปดิ ส ำหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้ำ - ออก
              ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ทอ่  พร้อมที่แขวนน้ ำเกลือ
              หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด           4)  หอ้งพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
              ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

          6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น ปรับเปน็รถเข็นได้
               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบบีส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหติชนิดติดผนัง
               (5)  ชุดปอ้งกันกระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชุดเฝือกลม 
               (7)  ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งทอ่ก๊ำซ
               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
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               (9)  เก้ำอี้เคล่ือนย้ำยผู้ปว่ยชนิดพบัเก็บได้
             (10)  เคร่ืองกระตุกหวัใจอัตโนมัติ 

               (11)  เคร่ืองช่วยหำยใจอัตโนมัติ   

          8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน

                (รถกระบะ)           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปดิ - เปดิ ส ำหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้ำ - ออก

                ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ทอ่ ที่แขวนน้ ำเกลือ

                ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  หอ้งพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

                หรือก ำลังเคร่ืองยนตส์งูสดุ           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

                ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง

          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเปน็รถเข็นได้

               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบบีส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่

               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหติชนิดติดผนัง

               (5)  ชุดปอ้งกันกระดูกคอเคล่ือน

               (6)  ชุดเฝือกลม 

               (7)  ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งทอ่ก๊ำซ

               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน

                (9)  เก้ำอี้เคล่ือนย้ำยผู้ปว่ยชนิดพบัเก็บได้

             (10)  ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

 
          8.8  รถจักรยานยนต์           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดปริมำตรกระบอกสูบขัน้ต่ ำ

                (1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

                     หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

                     เปน็รถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้

               (2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบยีน

               (3)  กำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ใหม้ีคุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

                    อุตสำหกรรม 
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     ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง

          8.9  รถประจ้าต้าแหน่ง

                8.9.1  ระดับรองอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  2,200  ซีซี หรือ

               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์

                -  ระดับรองอธิบดี  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.2  ระดับอธิบดี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์

               -  ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอัครรำชทตูประจ ำกระทรวง

                   ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

                   ฝ่ำยกำรเมือง  เลขำนุกำรรัฐมนตรี  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี

                   หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.3  ระดับปลัดกระทรวง               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์

                -  ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรง

                   ต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.4  ระดับรัฐมนตรี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

                -  ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี

                   รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง  รองประธำนวุฒิสภำ

                   รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.5  ระดับรองนายก               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี หรือ

                         รัฐมนตรี               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

               -  ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้น ำฝ่ำยค้ำน

                    ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
     9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ           ขนำด 5 นิ้ว

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์  ควำมเร็วรอบ
               ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขัน้ต่ ำ

     9.2  เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  9.2.1  ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,000 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที

  9.2.2  ขนำด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,000 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   8,500 รอบต่อนำที

 9.2.3  ขนำด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   8,000 รอบต่อนำที

 9.2.4  ขนำด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   6,000 รอบต่อนำที
          -  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดแผ่นเจียขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ :  เคร่ืองเจยี/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองหนิเจยีระไน

                            หรือเคร่ืองเจยี /ขัด/ตัด  หรือเคร่ืองขัด/ตัด

     9.3  เครื่องขัดกระดาษทราย  9.3.1  แบบส่ัน
           แบบมือถือ           1)  ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดฐำนขัดขัน้ต่ ำ

 9.3.2  แบบสำยพำน
          1)  ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
          2)  ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดฐำนขัดขัน้ต่ ำ

     9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  9.4.1  ขนำด 8 นิ้ว 
          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 

                ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร 

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขัน้ต่ ำ 
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 9.4.2  ขนำด 9 นิ้ว 

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขัน้ต่ ำ 

 

     9.5  เครื่องลอกบัว แบบมือถือ           ขนำด 12 มิลลิเมตร

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดหวัจับแกนดอก หรือจ ำปำจับดอกขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบวั  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองเซำะร่อง เคร่ืองท ำบวั  หรือแกะลำย

 

     9.6  เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ  9.6.1  ขนำด 1.60 มิลลิเมตร

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมหนำขัน้ต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้

 9.6.2  ขนำด 2.50 มิลลิเมตร

           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมหนำขัน้ต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
            หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟำ้  เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

     9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เปน็แม่แรงแบบตะเฆ ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ

          2)  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ

 

     9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนำด   800 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ   800 กิโลกรัม

 9.8.2  ขนำด 1,000 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,000 กิโลกรัม 

 9.8.3  ขนำด 1,200 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,200 กิโลกรัม 

 9.8.4  ขนำด 1,500 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,500 กิโลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน

       10.1  เครื่องโทรสาร
               แบบใช้กระดาษธรรมดา           1)  หมำยถึงเคร่ือง Facsimile  หรือ โทรภำพ

          2)  ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทต่ีอแผ่น

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดส่งเอกสำรขัน้ต่ ำ

  

       10.2  เครื่องถ่ายเอกสาร  10.2.1  ชนิด ขำว-ด ำ

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมเร็วขัน้ต่ ำ  

          2)  เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น

          3)  เปน็ระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

 

 10.2.2  ชนิด ขำว-ด ำ  สี

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมเร็วขัน้ต่ ำ  

          2)  เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น

          3)  เปน็ระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

       10.3  เครื่องพิมพ์ส้าเนา  10.3.1  ควำมละเอียด 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A4

 10.3.2  ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ B4 

 10.3.3  ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A3 

 10.3.4  ควำมละเอียด 400 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A3 
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       10.4  เครื่องท้าลายเอกสาร  10.4.1 แบบตัดตรง
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็แบบท ำลำยขัน้ต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
 10.4.2 แบบตัดละเอียด
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็แบบท ำลำยขัน้ต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 4 มิลลิเมตร และ

                ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร

       10.5  เครื่องเจาะกระดาษและ  10.5.1  แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก 
               เข้าเล่ม           1)  เปน็ชนิดสันหว่งพลำสติก ขนำดไม่ต่ ำน้อยกว่ำ 21 หว่ง

          2)  เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4 
          4)  ปรับระยะหำ่งระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้ 

 10.5.2  แบบเจำะกระดำษไฟฟำ้และเข้ำเล่มมือโยก
          1)  เปน็ชนิดสันหว่ง
          2)  เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว 
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
          4)  ปรับระยะหำ่งระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

       10.6  เครื่องบันทึกเงินสด           1)  เปน็เคร่ืองบนัทกึเงินสดชนิดใช้ไฟฟำ้
          2)  เปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภำพ
          3)  แบง่แผนกสินค้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 10 แผนก และแยกรหสัสินค้ำได้
               ไม่ต่ ำกว่ำ 100 พแีอลยู (Price Lock Up)
          4)  สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีส ำเนำ 1 ชุด
          5)  ต้ังรหสัพนักงำนขำยได้อย่ำงน้อย 2 คน
          6)  มีระบบส ำรองข้อมูลได้อย่ำงน้อย 30 วัน
          7)  สำมำรถท ำใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อตำมระเบยีบกรมสรรพำกร

       10.7  เครื่องนับธนบัตร           1)  เปน็ชนิดต้ังโต๊ะหรือต้ังพื้น
          2)  เปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส์



73

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

       10.8  เครื่องปรับอากาศ           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บทียูี
               แบบแยกส่วน           2)  รำคำที่ก ำหนดเปน็รำคำที่รวมค่ำติดต้ัง

          3)  เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
               ขนำดไม่เกิน 40,000 บทียูี  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
               ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5
          4)  ต้องเปน็เคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
               ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
          5)  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
          6)  กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำ
               ด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเปน็กำรประหยัดพลังงำนควรพจิำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
               ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
          7)  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   สวิตช์ 1 ตัว  
                    ทอ่ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร  สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
          8)  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)
               (1)  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บทียูี  4,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บทียูี  5,500  บำท 
               (2)  ชนิดตู้ต้ังพื้น
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 33,000 บทียูี  5,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 42,000 บทียูี  6,000  บำท 
               (3)  ชนิดติดผนัง
                    ขนำด 12,000-24,000 บทียูี  3,000  บำท 

       10.9  เครื่องฟอกอากาศ           1)  ท ำงำนด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย
               แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน                (1)  แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 

               (2)  สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
               (3)  เปน็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพ
                    กำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%  จำกสถำบนัที่ได้มำตรฐำน
                    ในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
               (4)  แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ
                    500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
               (5)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.10  เครื่องดูดฝุ่น           1)  สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
           2)  เปน็รำคำพร้อมอุปกรณ์

       10.11  เครื่องขัดพื น           1)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
           2)  ใช้ไฟฟำ้

          3)  รำคำพร้อมอุปกรณ์
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       10.12  ถังน ้า  10.12.1  แบบไฟเบอร์กลำส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.12.2  แบบพลำสติก
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.12.3  แบบสเตนเลส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.13  เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก             1)  ควำมละเอียดในกำรพมิพ ์  300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว 
                แบบหน้าเดียว             2)  จ ำนวนควำมจุบตัรเตรียมพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ  100  ใบ

            3)  จ ำนวนควำมจุบตัรที่พมิพแ์ล้วไม่น้อยกว่ำ  30 ใบ
             4)  ควำมเร็วในกำรพมิพสี์ไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง

            5)  ควำมเร็วในกำรพมิพบ์ตัรสีขำว-ด ำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

       10.14  เครื่องสแกนลายนิ วมือ             1)  รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ
                ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน             2)  สำมำรถบนัทกึข้อมูลได้  100,000 รำยกำร

            3)  หน้ำจอ LCD
             4)  สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
             5)  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำท ำงำน

            6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.15  โต๊ะหมู่บูชา             1)  ท ำด้วยไม้สัก 
            2)  มีโต๊ะหมู่บชูำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
            3)  มีฐำนรองโต๊ะหมู่

       10.16  ตู้เหล็ก  10.16.1  แบบ 2 บำน
            1)  มีมือจับชนิดบดิ
            2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
            3)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

 10.16.2  แบบ 4 ล้ินชัก 
            1)  มีหล้ิูนชัก
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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       10.17  ตู้ล็อกเกอร์             แบบ 18 ช่อง
            1)  มีมือจับชนิดฝัง
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ
       11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนำดก ำลังขยำย   24  เทำ่

           1)  เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เทำ่
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator
               ที่มีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทกุๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศำ
         14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทอืนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.1.2  ขนำดก ำลังขยำย 30 เทำ่
           1)  เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เทำ่
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator
               ที่มีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทกุ ๆ 1 องศำ
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         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศำ
         14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทอืนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.2  กล้องวัดมุม  11.2.1  แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
           1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
           2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
           3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ ำกว่ำ 40  มิลลิเมตร
           4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100  เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1  องศำ 20 ลิปดำ
           5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน  2  เมตร
           6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
           7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
           8)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
           9)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองยำว  40 พลิิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
         10)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและด่ิงได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
         11)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและด่ิงไม่เกิน 6 พลิิปดำ
         12)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         13)  อุปกรณ์ประกอบ
                -  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
                -  มีฝำครอบเลนส์
                -  มีระบบใหแ้สงสว่ำงส ำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน  หรือภำยนอกตัวกล้อง
                -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
           หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.2.2  แบบอิเล็กทรอนิกส์
           1)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด  5 พลิิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
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               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงกำรท ำงำน + / -3 ลิปดำ
               (9)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    เปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้ำ
                    ของตัวกล้อง
             (10)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (11)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  ควำมไวของระดับฟองยำว  40 พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (14)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                    -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                    -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           2)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   40  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
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             (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                      -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด

                    -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           3)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  30  เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                    ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
              (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
            (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  ( Accuracy ) ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
            (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
            (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
            (15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
            (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                   -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                   -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                   -  มีฝำครอบเลนส์       
                   -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                   -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           4)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  26  เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ



80

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  20  พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  ( Accuracy ) ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (14)  มีระบบใหแ้สงสว่ำงส ำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                     -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.3  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ            1)  มีเคร่ืองรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
               ดาวเทียม แบบพกพา            2)  มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD

           3)  บนัทกึข้อมูลต ำแหน่งพกิัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด 
                และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
           4)  บนัทกึข้อมูลค่ำพกิัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
           5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต ำแหน่งสถำนที่ส ำคัญ
                ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง
           6)  มีเข็มทศิอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำมดันบรรยำกำศ
           7)  มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ผ่ำนทำง USB port 
               แบบ High-Speed
            หมายเหตุ : เคร่ืองหำพกิดัด้วยสัญญำณดำวเทยีม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่นคือ

                           เคร่ืองอำ่นพกิดัทำงภูมิศำสตร์

       11.4  เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน            1)  ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50  เมตร
           2)  สำมำรถใช้หฟูงัในกำรเตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ

            3)  มีหน้ำจอแสดงผล
           4)  สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟำ้
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 12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
       12.1  กล้องจุลทรรศน์  12.1.1  ชนิดตำเดียว

           1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เทำ่
           2)  เลนส์ใกล้ตำ ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
           3)  เลนส์วัตถุ   ก ำลังขยำย 
                    4 x 1 หวั
                  10 x 1 หวั   
                  40 x 1 หวั   
           4)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
           5)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
           6)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

 12.1.2  ชนิด 2 ตำ
           1)  งำนกำรสอน
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เทำ่
                (2)  หวักล้อง (Viewing Head) เปน็ชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงใหอ้ยู่กับที่
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเหน็ภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number
                     ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หวั
                       10 x 1 หวั   
                       40 x 1 หวั
                     100 x 1 หวั   
                (5)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้
                      ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

           2)  งำนวิจัย
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เทำ่
                (2)  หวักล้อง (Viewing Head) เปน็ชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มปรับควำมสูงใหเ้หมำะกับผู้ใช้
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเหน็ภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร
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                (4)  เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หวั
                       10 x 1 หวั   
                       40 x 1 หวั   
                      100 x 1 หวั   
                (5)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ ชนิดหวักลับ (Inward Tilt) 
                      สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง     
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

 12.1.3  ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
            1)  ตัวกล้องจุลทรรศน์ 
                (1)  หวักล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
                (2)  เลนส์ตำ ชนิดเหน็ภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10X  จ ำนวน 1 คู่
                     เหน็ภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบปอ้งกันเชื้อรำ
                (3)  เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromat มีระบบปอ้งกันเชื้อรำ 
                     มีก ำลังขยำยไม่ต่ ำกว่ำ 4 ก ำลังขยำย
                         4 x N.A. 0.01
                        10 x N.A. 0.25
                        40 x N.A. 0.65
                      100 x N.A. 1.25
                (4)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
           2)  กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 
                (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเปน็แบบ CMOS หรือ CCD
                (2)  สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพสด (Live) ผ่ำนคอมพวิเตอร์ได้
           3)  โปรแกรมวิเครำะหภ์ำพ สำมำรถท ำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้ 

       12.2  เครื่องนับเม็ดยา            1)  เปน็เคร่ืองนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
           2)  มีอัตรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
           3)  มีระบบช่วยใหเ้ม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง และนับได้อย่ำงถูกต้อง
           4)  ช่องทำงออกของเม็ดยำเปน็แบบมีลักษณะลำดเอียงเพื่อช่วยไม่ใหเ้ม็ดยำแตก

       12.3  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง            1)  เปน็เคร่ืองมือส ำหรับวัดค่ำควำมเปน็กรด-ด่ำง ของสำรละลำยแบบต้ังโต๊ะ
               แบบตั งโต๊ะ            2)  ควำมสำมำรถของเคร่ือง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำควำมเปน็กรด-ด่ำง

                ค่ำควำมต่ำงศักย์  และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่ำกำรวัดเปน็ตัวเลข
            3)  สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH  ได้อย่ำงน้อย 3 จุด

           4)  ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
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