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2

ลำดับ
ที่

1

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กอ่ สร้ำง

1.1 เครื่องผสมคอนกรีต
1.1.1 ชนิดเหล็กเหนียว
1.1.2 ชนิดเหล็กหล่อ

เครื่อง

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต
1.2.1 ขนาด 25 มิลลิเมตร
1.2.2 ขนาด 38 มิลลิเมตร
1.2.3 ขนาด 45 มิลลิเมตร

เครื่อง

1.3 เครื่องตบดิน

เครื่อง

1.4 รถขุดตีนตะขำบ
1.4.1 ขนาด 120 แรงม้า
1.4.2 ขนาด 150 แรงม้า
1.4.3 ขนาด 200 แรงม้า

คัน

1.5 รถตักหน้ำขุดหลัง
1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

1.6 รถตักล้อยำง
1.6.1 ขนาด 100 แรงม้า
1.6.2 ขนาด 150 แรงม้า

คัน

1.7 รถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ
1.8 รถบดล้อเหล็ก ขนำด 10 ตัน
1.9 เครื่องอัดอำกำศ ขนำด 300 ลิตรต่อนำที

52,000
54,300

26
26

18,000
19,000
17,800

26
26
26

21,000

26

4,000,000
4,500,000
6,800,000

26 - 28
26 - 28
26 - 28

2,800,000
3,300,000

28 - 30
28 - 30

4,000,000
4,500,000

30 - 32
30 - 32

คัน

7,500,000

32 - 33

คัน

2,900,000

33 - 34

66,000

34 - 35

เครื่อง
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ลำดับ
ที่

2

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

2.1 รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.1.1 ขนาด 25 แรงม้า
2.1.2 ขนาด 40 แรงม้า
2.1.3 ขนาด 85 แรงม้า

คัน

2.2 รถไถ
2.2.1 ขนาด 8 แรงม้า
2.2.2 ขนาด 10 แรงม้า

คัน

372,000
571,000
1,100,000

36
36
36

63,900
66,000

36
36

2.3 เครื่องพ่นยำ
เครื่อง
2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น
- ขนาด 2.5 แรงม้า
- ขนาด 3.5 แรงม้า
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

13,800
16,800
34,200

37
37
37

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่อง

59,000

37

2.5 เครื่องชั่ง
2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม
2.5.2 แบบดิจติ อล
- ขนาด 300 กิโลกรัม
- ขนาด 500 กิโลกรัม
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม

เครื่อง
19,800
22,000

37 - 38
37 - 38

12,300
14,000
17,700
21,000

37 - 38
37 - 38
37 - 38
37 - 38
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

2.6 เครื่องสูบนำ
เครื่อง
2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
เครื่องยนต์ดีเซล
- สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
มอเตอร์ไฟฟ้า
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
2.6.2 แบบท่อสูบน้้าพญานาค

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

7,100
9,100
22,500

38 - 39
38 - 39
38 - 39

63,400
102,000

39
39

11,000
18,200
32,100
82,400

39 - 40
39 - 40
39 - 40
40
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ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรแพทย์

3.1 เตียงเฟำว์เลอร์
3.1.1 ชนิดมือหมุน
- แบบ ก
- แบบ ข
3.1.2 ชนิดไฟฟ้า

เตียง

3.2 เตียงตรวจภำยใน

16,600
16,800
47,300

41
41
41

เตียง

22,000

42

3.3 เตียงทำคลอด

เตียง

50,000

42

3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

คัน

7,500

43

3.5 รถเข็นชนิดนอน

คัน

19,000

43

3.6 รถเข็นทำแผล

คัน

13,500

43

3.7 รถเข็นอำหำร

คัน

9,300

44

3.8 รถเข็นผ้ำเปื้อน

คัน

13,500

44

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

เครื่อง

12,800

44

ตู้

550,000

44 - 45

3.11 เครื่องดูดเสมหะ

เครื่อง

12,500

45

3.12 เครื่องชั่งนำหนัก
3.12.1 แบบคานสมดุลพร้อมที่วดั ส่วนสูง
3.12.2 แบบดิจติ อลพร้อมที่วดั ส่วนสูง

เครื่อง
8,000
20,000

45
45

3.13 เครื่องวัดควำมดันโลหิต
3.13.1 แบบตั้งพื้น
3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

เครื่อง
7,700
70,000

45 - 46
46

3.10 ตู้อบเด็ก

6

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

3.14 ยูนิตทำฟัน
3.15 เครื่องปั่นและผสมสำรอุดฟัน
3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้ำอีสนำมและโคมไฟ

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ชุด

460,000

46 - 50

เครื่อง

12,000

51

ชุด

65,000

51 - 52
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ลำดับ
ที่

4

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

4.1 จักรทำลวดลำย

คัน

4.2 จักรพันริม
4.2.1 แบบธรรมดา
4.2.2 แบบอุตสาหกรรม

คัน

4.3 จักรอุตสำหกรรม
4.3.1 แบบเย็บผ้า
4.3.2 แบบเย็บหนัง

คัน

4.4 หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว

ตัว

4.5 หุ่นจำลองกล้ำมเนือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภำยใน
แบบเต็มตัว

ตัว

4.6 หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทำรกและ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
4.6.1 แบบครึ่งตัว
4.6.2 แบบเต็มตัว

ตัว

4.7 หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขันสูงขนำดเต็มตัว
4.7.1 แบบผู้ใหญ่
4.7.2 แบบเด็ก
4.7.3 แบบทารก

ตัว

8,800

53

13,900
24,500

53
53

16,000
18,000

53
53

18,000

53

145,000

53

110,000
207,000

53
53

460,000
420,000
380,000

54
54
54
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ลำดับ
ที่

5

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

5.1 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
5.1.1 ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
5.1.2 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
5.1.3 ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
5.1.4 ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว
5.1.5 ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว

จอ
13,000
15,300
24,300
35,200
45,500

ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว

55
55
55
55
55

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2 เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ

เครื่อง

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5.3.1 ระดับ SVGA
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens

เครื่อง

20,000

14,100

55

ขนาดสูงกว่า 3,400 ANSI Lumens

55 - 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.3.2 ระดับ XGA
- ขนาด 2,500 ANSI Lumens
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ขนาด 4,500 ANSI Lumens
- ขนาด 5,000 ANSI Lumens

27,700
32,700
33,700
42,500
62,500
70,200

55 - 56
55 - 56
55 - 56
55 - 56
55 - 56
ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เครื่อง
5.4.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ขนาด 32 นิ้ว

7,300

ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว

56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว

12,100

ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

56
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
เครื่อง
5.5.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

9,500

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว

56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว
- ขนาด 48 นิ้ว
- ขนาด 55 นิ้ว

14,000
18,700
19,600

ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว

56
56
56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5.3 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาด 49 นิ้ว
- ขนาด 50 นิ้ว
- ขนาด 55 นิ้ว

24,100
24,400
27,500

ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

56
56
56
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ลำดับ
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6

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

6.1 ตู้เย็น
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

ตู้
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

5 คิวบิกฟุต
7 คิวบิกฟุต
9 คิวบิกฟุต
13 คิวบิกฟุต
16 คิวบิกฟุต

6,500
9,400
14,700
18,500
24,700

ขนาดสูงกว่า 20 คิวบิกฟุต

57
57
57
57
57

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2 ตู้แช่อำหำร
6.2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต
6.2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต
6.2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต

ตู้
35,000
48,400
66,000

ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต

57
57
57

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3 เครื่องทำนำเย็น แบบต่อท่อ
6.3.1 ขนาด 1 ก๊อก
6.3.2 ขนาด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.4 เครื่องทำนำร้อน-นำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.5 เครื่องตัดหญ้ำ
6.5.1 แบบข้อแข็ง
6.5.2 แบบข้ออ่อน
6.5.3 แบบเข็น
6.5.4 แบบล้อจักรยาน
6.5.5 แบบนั่งขับ

เครื่อง

6.6 เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้
6.6.1 ขนาด 22 นิ้ว
6.6.2 ขนาด 29.5 นิ้ว

เครื่อง

13,400
14,600

57
57

25,100

57

9,500
10,900
13,000
12,000
182,000

58
58
58
58
58

11,000
17,500

58
58

6.7 เตำแก๊ส

เตำ

9,900

59

6.8 เตำอบไมโครเวฟ

เตำ

13,000

59
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

6.9 เครื่องดูดควัน

เครื่อง

6.10 เครื่องซักผ้ำ
6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
6.10.2 แบบอุตสาหกรรม
- ขนาด 50 ปอนด์
- ขนาด 125 ปอนด์
- ขนาด 200 ปอนด์
- ขนาด 400 ปอนด์

เครื่อง

6.11 เครื่องอบผ้ำ
6.11.1 ขนาด 50 ปอนด์
6.11.2 ขนาด 100 ปอนด์
6.11.3 ขนาด 200 ปอนด์

เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

18,600

59

18,000

59

268,000
760,000
1,350,000
2,800,000

59
59
59
59

200,000
250,000
430,000

59
59
59
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM
7.1.1 ชนิดมือถือ 5 วัตต์
7.1.2 ชนิดประจ้าที่
- ขนาด 10 วัตต์
- ขนาด 40 วัตต์
7.1.3 ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

เครื่อง

7.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
7.2.1 ขนาด 3 กิโลวัตต์
7.2.2 ขนาด 5 กิโลวัตต์
7.2.3 ขนาด 10 กิโลวัตต์
7.2.4 ขนาด 15 กิโลวัตต์
7.2.5 ขนาด 25 กิโลวัตต์
7.2.6 ขนาด 50 กิโลวัตต์
7.2.7 ขนาด 100 กิโลวัตต์
7.2.8 ขนาด 200 กิโลวัตต์
7.2.9 ขนาด 300 กิโลวัตต์
7.2.10 ขนาด 400 กิโลวัตต์
7.2.11 ขนาด 500 กิโลวัตต์

เครื่อง

12,000

60

28,000
30,000
24,000

60
60
60
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

23,300
52,000
150,000
246,000
408,000
500,000
670,000
1,247,000
1,700,000
2,364,000
3,350,000

60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
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ลำดับ
ที่

8

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ก. รถส่วนกลำง
8.1 รถนั่งส่วนกลำง
8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)
8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 65 กิโลวัตต์
8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 85 กิโลวัตต์
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)
8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- หลังคาอลูมิเนียม
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,700 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 75 กิโลวัตต์
- แบบ 4 ล้อ

คัน
527,000

62

743,000

62

931,000

62

652,000
729,000

62
63

575,000
715,000
868,000

63
63
63

829,000
1,025,000

63
63

16,000
32,400

64
64

982,000

64

คัน

หลัง
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ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 80 กิโลวัตต์
8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 105 กิโลวัตต์
8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบกระบะเหล็ก
- แบบกระบะเทท้าย
- แบบบรรทุกน้้า
8.3 รถบรรทุกขยะ
8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบเปิดข้างเทท้าย
- แบบอัดท้าย

คัน

8.4 รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

คัน

8.5 รถยนต์ตรวจกำรณ์
8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

1,075,000

64

1,375,000

64

1,920,000
1,980,000
2,500,000

64
64
65

950,000

65

2,119,000
2,400,000

65
65

1,288,000

66

1,280,000
1,483,000

66
66
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8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
8.6 รถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

คัน

8.7 รถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

คัน

8.8 รถจักรยำนยนต์
8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อตั โนมัติ
8.8.3 ขนาด 120 ซีซี
8.8.4 ขนาด 150 ซีซี
8.8.5 ขนาด 250 ซีซี

คัน

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

1,290,000
1,570,000

66
66

2,000,000

66 - 67

1,000,000

67

40,800
48,500
56,000
87,000
150,000

67
67
67
67
67
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ข. รถประจำตำแหน่ง
8.9 รถประจำตำแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
8.9.2 ระดับอธิบดี
รองปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวง
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
8.9.4 ระดับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รองประธานวุฒสิ ภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี
รองประธานรัฐสภา
ผู้นา้ ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

คัน

1,263,000

68

1,676,000

68

2,799,000

68

3,761,000

68

4,059,000

68
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หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์โรงงำน

9.1 กบไฟฟ้ำ แบบมือถือ ขนำด 5 นิว

ตัว

9.2 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
9.2.1 ขนาด 5 นิ้ว
9.2.2 ขนาด 6 นิ้ว
9.2.3 ขนาด 7 นิ้ว
9.2.4 ขนาด 9 นิ้ว

ตัว

9.3 เครื่องขัดกระดำษทรำย แบบมือถือ
9.3.1 แบบสั่น ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร
9.3.2 แบบสายพาน
- ขนาด 75 มิลลิเมตร
- ขนาด 100 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ
9.4.1 ขนาด 8 นิ้ว
9.4.2 ขนาด 9 นิ้ว

เครื่อง

9.5 เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนำด 12 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.6 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ
9.6.1 ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
9.6.2 ขนาด 2.50 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.7 แม่แรงตะเฆ่
9.7.1 ขนาด 2 ตัน
9.7.2 ขนาด 3 ตัน
9.7.3 ขนาด 5 ตัน

เครื่อง

14,800

69

5,500
5,800
6,300
6,500

69
69
69
69

8,300

69

7,600
9,300

69
69

5,600
6,900

69
70

9,500

70

15,000
18,000

70
70

11,000
15,000
27,700

70
70
70
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์
9.8.1 ขนาด 800 กิโลกรัม
9.8.2 ขนาด 1,000 กิโลกรัม
9.8.3 ขนาด 1,200 กิโลกรัม
9.8.4 ขนาด 1,500 กิโลกรัม

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

เครื่อง
21,400
25,000
30,000
40,000

70
70
70
70
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

10 ครุภัณฑ์สำนักงำน
10.1 เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
10.1.1 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
10.1.2 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น

เครื่อง

10.2 เครื่องถ่ำยเอกสำร
10.2.1 ระบบดิจติ อล (ขาว - ด้า )
- ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
10.2.2 ระบบดิจติ อล (ขาว - ด้า และสี )
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

เครื่อง

10.3 เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจติ อล
10.3.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.3 ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.4 ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว

เครื่อง

10.4 เครื่องทำลำยเอกสำร
10.4.1 แบบตัดตรง
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น
10.4.2 แบบตัดละเอียด
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น

เครื่อง

18,000
30,000

71
71

50,000
100,000
120,000
180,000
200,000

71
71
71
71
71

120,000
250,000
350,000
450,000

71
71
71
71

90,000
130,000
180,000
180,000

71
71
71
71

20,000
28,000
62,200

72
72
72

24,600
49,000
69,900

72
72
72
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

10.5 เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม
10.5.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
10.5.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

เครื่อง

10.6 เครื่องบันทึกเงินสด

เครื่อง

10.7 เครื่องนับธนบัตร
10.7.1 แบบตั้งโต๊ะ
10.7.2 แบบตั้งพื้น

เครื่อง

10.8 เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
10.8.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 26,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 32,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู
- ขนาด 50,000 บีทียู

เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

12,000
20,600

72
72

25,000

72

49,900
75,000

72
72
ราคารวมค่าติดตั้ง

23,000
25,900
28,600
30,600
32,400
36,000
40,200
42,300
47,000
51,200
53,300
55,900
57,000

ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู

30,100
34,800
41,500
43,400
48,100
55,400
62,700
71,000

ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

73
73
73
73
73
73
73
73
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

10.8.3 แบบติดผนัง
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

17,000
20,000
21,000
28,000

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู

24,200
27,400
29,900
36,400

ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.5 แบบตู้ตั้งพื้น
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 56,000 บีทียู

58,000
61,000

ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู

73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.9 เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน
10.9.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
500 ซีเอฟเอ็ม
10.9.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
1,000 ซีเอฟเอ็ม

เครื่อง

10.10 เครื่องดูดฝุ่น
10.10.1 ขนาด 15 ลิตร
10.10.2 ขนาด 25 ลิตร

เครื่อง

10.11 เครื่องขัดพืน

เครื่อง

ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

47,000

73

55,000

73

13,000
14,000

73
73

20,000

73
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

10.12 ถังนำ
10.12.1 แบบไฟเบอร์กลาส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
10.12.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
10.12.3 แบบสเตนเลส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ใบ
5,200
6,400
8,300
9,300
6,400

74
74
74
74
74

8,700
11,300
15,000
18,100

74
74
74
74

10.13 เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติกแบบหน้ำเดียว

เครื่อง

48,000

74

10.14 เครื่องสแกนลำยนิวมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน

เครื่อง

9,700

74

10.15 โต๊ะหมู่บูชำ

ชุด

8,500

74

10.16 ตู้เหล็ก
10.16.1 แบบ 2 บาน
10.16.2 แบบ 4 ลิ้นชัก

ตู้
5,500
7,900

74
74

10.17 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

ตู้

8,000

75
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

11 ครุภัณฑ์สำรวจ
11.1 กล้องระดับ
11.1.1 ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า
11.1.2 ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า

ชุด

11.2 กล้องวัดมุม
ชุด
11.2.1 แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา
11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
(ระบบอัตโนมัติ )
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา

22,000
34,000

76
76 - 77

85,000

77

110,000
97,000
85,000
80,000

77 - 78
78 - 79
79
79 - 80

11.3 เครื่องหำพิกดั ด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ

เครื่อง

24,500

80

11.4 เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน

เครื่อง

19,500

80

24

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

12 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
12.1 กล้องจุลทรรศน์
12.1.1 ชนิดตาเดียว
12.1.2 ชนิด 2 ตา
- งานการสอน
- งานวิจยั
12.1.3 ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติ อล

กล้อง

12.2 เครื่องนับเม็ดยำ
12.3 เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง แบบตังโต๊ะ

15,000

81

32,500
50,000
245,000

81
81 - 82
82

เครื่อง

268,000

82

เครื่อง

22,000

82

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
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1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 เครื่องผสมคอนกรีต

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ถังผสมคอนกรีตทำจำกเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ
2) ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม
และ 5 ลูกบำศก์ฟตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
3) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
หมายเหตุ : 1 ลูกบำศก์ฟตุ = 28.30 ลิตร

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต

1)
2)
3)
4)

ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดต่ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ

หมายเหตุ : เครื่องสั่นคอนกรีต มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

1.3 เครื่องตบดิน

1)
2)
3)
4)

ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
น้ำหนักของเครือ่ งตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 ครัง้ ต่อนำที

1.4 รถขุดตีนตะขาบ

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ 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) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคลื่อนอิสระได้
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

5) ระบบเครือ่ งล่ำง
(1) ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(2) แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
600 มิลลิเมตร
(3) ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
2,100 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight)
(1) ขนำด 120 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม
(2) ขนำด 150 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม
(3) ขนำด 200 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 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) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
9) หลังคำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด
(8) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(13) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)
หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ
อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "กำลัง
เครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสำมำรถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิกไ็ ด้

1.5 รถตักหน้าขุดหลัง

1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
ที่รอบเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
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) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครือ่ ง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation Manual)
คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)

1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
ที่รอบเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
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) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
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10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครือ่ ง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(9) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(13) สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation
Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่
(Parts Book)
1.6 รถตักล้อยาง

1.6.1 ขนำด 100 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
เป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลำงลำตัว
มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,500 มิลลิเมตร
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8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(11) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชุด
(13) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(14) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.6.2 ขนำด 150 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
แบบใช้งำนตัก ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยว
กลำงลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
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7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 12,400 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,700 มิลลิเมตร
8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(11) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(14) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)
และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.7 รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า

1) เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader ) ขับเคลื่อนด้วยเครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
2) ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ควำมเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที สตำร์ทเครือ่ งยนต์ด้วย
ระบบไฟฟ้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง
ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
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5) มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
7) ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
และครำดกรุยดิน ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ
กำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.8 รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน

1) เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้ำเป็น
ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
ควำมเร็วรอบเครือ่ งยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
5) ขนำดล้อเหล็กสั่นสะเทือน
(1) ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ 2,000 มิลลิเมตร
(2) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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6) ระบบสั่นสะเทือน
(1) ควำมถีข่ องกำรสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 ครัง้ ต่อนำที
(2) น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
7) มีน้ำหนักใช้งำน ( Operating Weight ) ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ
กำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.9 เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที

1) เป็นเครือ่ งอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 ครัง้ /ชั้น (Two-stage Compressor)/
(Double stage) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบ มีกำร์ดป้องกัน
ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
3) มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage
Protection
4) สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์
(150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery)
300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศก์ฟตุ ต่อนำที/ซีเอฟเอ็ม)
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5) มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (0-20 บำร์)
6) ถังบรรจุอำกำศทำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร
( 10 ลูกบำศก์ฟตุ )
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจำกถัง และวำล์วถ่ำยน้ำออกจำกถัง
8) เครือ่ งอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9) ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
หมายเหตุ : เครื่องอัดอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม
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2.1.1 ขนำด 25 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด
2.1.2 ขนำด 40 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด
2.1.3 ขนำด 85 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที
3) ระบบส่งกำลัง
(1) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
(2) มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) ระบบไฮดรอลิก
(1) ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(2) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด

2.2 รถไถ

1)
2)
3)
4)

เป็นรถไถชนิดเดินตำม
ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดขัน้ ต่ำ
มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ข้อเวียนซ้ำย
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2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว
1) ขนำด 2.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครือ่ งยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขัน้ ต่ำ
2) ขนำด 3.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครือ่ งยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขัน้ ต่ำ
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
1) ขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
2) ควำมเร็วลมไม่ต่ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
3) ควำมจุถังน้ำยำไม่ต่ำกว่ำ 13 ลิตร
หมายเหตุ : - ชนิดตั้งพื้น เหมำะสำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู ฯลฯ
- เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ
เครื่องพ่นยำแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
3) กำลังเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
หมายเหตุ : ใช้สำหรับกำรกำจัดแมลงและศัตรูพชื ทำงกำรเกษตร กำรฆ่ำเชื้อโรค
หรือ กำรป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพำหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

2.5 เครื่องชั่ง

2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
1) เป็นเครือ่ งชั่งแบบมีตุ้มถ่วง
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดพิกัดขัน้ ต่ำ
2.5.2 แบบดิจิตอล
1) ขนำด 300 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
2) ขนำด 500 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส

38

ชื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
3) ขนำด 1,000 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
4) ขนำด 2,000 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
2.6 เครื่องสูบน้า

2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครือ่ งยนต์เบนซิน
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
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(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
เครือ่ งยนต์ดีเซล
1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
มอเตอร์ไฟฟ้ำ
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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3) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญำนำค
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หัวโต
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตัง้ บนแท่นเหล็กหนำแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมูเ่ ล่ย์และสำยพำน
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครือ่ งสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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1) ชนิดมือหมุน แบบ ก.
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์
หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีปอ้ งกันสนิมและพ่นสีทบั
(2) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
(3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
(4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังให้สูงขึน้
และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
(5) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
2) ชนิดมือหมุน แบบ ข.
(1) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
(2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
(3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง
ให้สูงขึน้ และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
(4) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(5) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
(6) อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึน้ เตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี
พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
รำวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึน้ -ลงได้
3) ชนิดไฟฟ้ำ
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
(2) ทำงำนเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
(3) พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
(4) สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ำของเตียง
ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
(5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร
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3.2 เตียงตรวจภายใน

1) โครงเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบำะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
สำมำรถพับได้เป็น 3 ส่วน
2) โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กันกระเทือน
และกันเลื่อน ด้ำนล่ำงมีม้ำขึน้ เตียงทำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
ปูด้วยยำงกันเลื่อนบนโลหะเรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ
3) มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 57 x 185 x 80 เซนติเมตร
4) สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนลำตัว
5) มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

3.3 เตียงท้าคลอด

1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง
2) เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
3) พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและส่วนปลำยเท้ำ
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว สูงเท่ำกันตลอดควำมยำว
( สูงไม่รวมเบำะ ) ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเท่ำกันตลอดควำมกว้ำง
4) ส่วนลำตัว
(4.1) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
(4.2) มีเครือ่ งยกระดับโดยใช้ฟนั เฟือง ให้ขนึ้ ลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะและด้ำนก้น
และให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
(3) ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออก
มำให้พน้ ปลำยเตียง (ส่วนลำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
(4) มีที่ให้มือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซึ่งสำมำรถพับเก็บได้
(5) มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้
(6) ทำงด้ำนก้นมีที่สำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง
(7) มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซึ่งสำมำรถถอดเก็บได้ เลื่อนขึน้ ลงได้
ปรับให้เอนได้ทกุ ทิศทำง
5) ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
6) มีเบำะฟองน้ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกับขนำดเตียงแต่ละส่วน
7) อุปกรณ์ประกอบ
(7.1) ม้ำขึน้ เตียงชนิด 2 ชั้น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซึ่งบุผิวด้ำนบน
ด้วยยำง สำหรับให้คนไข้ก้ำวขึน้ เตียง 1 ตัว
(7.2) เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
พื้นรองนั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ทำด้วยโลหะพ่นสี
ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ
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3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เป็นรถเข็นผู้ปว่ ยชนิดนั่ง
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 นิ้ว
พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เป็นสนิม
ที่นั่งขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 นิ้ว
มีที่วำงเท้ำทำด้วยอะลูมิเนียม
มีที่วำงแขน 2 ข้ำง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

3.5 รถเข็นชนิดนอน

1) เป็นรถเข็นผู้ปว่ ยชนิดนอนพร้อมเปลหำม
2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
3) ชั้นล่ำงมีที่สำหรับวำงของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ติดกับตัวรถ
4) มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
5) มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ
6) ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 200 x 80 เซนติเมตร
7) อุปกรณ์ประกอบ
(7.1) เสำน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
(7.2) เปลหำมทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เป็นสนิม
มีเบำะหุ้มหนังเทียม
(7.3) รำวกั้นเตียง

3.6 รถเข็นท้าแผล

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่ำง
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปุกสำลี ประมำณ 3 ที่
มีลิ้นชัก 2 ช่อง
มีรำวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น
ติดล้อทั้ง 4 ล้อ
มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32 นิ้ว
อุปกรณ์ประกอบ
(9.1) ถำดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
(9.2) อ่ำงกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
(9.3) ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
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3.7 รถเข็นอาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

เป็นรถเข็น 3 ชั้น
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
มีล้อจำนวน 4 ล้อ
มีด้ำมจับเข็นเคลื่อนที่ได้
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 18 x 32 x 32 นิ้ว

3.8 รถเข็นผ้าเปื้อน

1)
2)
3)
4)

โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำข่ำยโลหะไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
พื้นทำด้วยโลหะ
มีล้อยำงจำนวน 4 ล้อ
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 105 x 70 เซนติเมตร

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4 นิ้ว
ขนำดที่กำหนดวัดจำกภำยใน
มีถำดวำงเครือ่ งมือ ยกขึน้ ลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
มีระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป

3.10 ตู้อบเด็ก

1) ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
เพื่อเลื่อนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
2) เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึน้
โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
3) บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในตู้ได้
4) ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
ตัดกระแสไฟฟ้ำได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยสำหรับเด็ก
5) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
(Servo Control)
6) มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟิลเตอร์
สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
7) มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
(7.1) กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
(7.2) ระบบกำรทำงำนขัดข้อง
(7.3) กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง
(7.4) อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ตั้งไว้
(7.5) อุณหภูมิที่ตัวผู้ปว่ ยต่ำงจำกที่ตั้งไว้
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8) สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้
9) พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
* หมายเหตุ เรือ่ งคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ตำมที่ผู้ใช้พจิ ำรณำ
เห็นว่ำเหมำะสม
3.11 เครื่องดูดเสมหะ

3.12 เครื่องชั่งน้าหนัก

1)
2)
3)
4)

เป็นเครือ่ งดูดเสมหะชนิดหิ้ว
ตัวเครือ่ งน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
มีมำตรวัดควำมดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
5) มีขวดบรรจุเสมหะ
6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเครือ่ ง
3.12.1 แบบคำนสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง
(1) เป็นเครือ่ งชั่งน้ำหนักแบบคำนสมดุล (Machanical Balance)
มีที่วัดส่วนสูงในตัว
(2) ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 160 กิโลกรัม
(3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเริม่ ต้นไม่ต่ำกว่ำ 75 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
195 เซนติเมตร
3.12.2 แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
(1) เป็นเครือ่ งชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว
(2) สำมำรถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม
(3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเริม่ ต้นไม่ต่ำกว่ำ 60 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
200 เซนติเมตร
(5) สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

3.13 เครื่องวัดความดันโลหิต

3.13.1 แบบตั้งพื้น
(1) เป็นเครือ่ งวัดควำมดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
(2) ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกำะติด
(3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
(4) ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหิตไม่สำมำรถลบเลือนได้
(5) มีล้อเลื่อน สำมำรถเคลื่อนที่ไปมำได้สะดวก
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(6) อุปกรณ์ประกอบ
(6.1) ผ้ำพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จำนวน 1 ชุด
(6.2) สำยยำงจำกผ้ำพันแขนไปตัวเครือ่ งมีควำมยำวมำตรฐำน
(6.3) ลูกยำงสำหรับอัดลมเข้ำผ้ำพันแขนพร้อมลิ้น เปิด - ปิด บีบได้
สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุมควำมดัน จำนวน 1 อัน
3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
(1) เป็นเครือ่ งวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
(2) เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
(3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
(4) มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
(5) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง 40 - 180 ครัง้ ต่อนำที
3.14 ยูนติ ท้าฟัน

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครือ่ งกรอฟัน ระบบควบคุม
ระบบดูดน้ำลำย ระบบน้ำบ้วนปำก และเก้ำอี้คนไข้
2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครือ่ งขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมำณน้ำ
และมีหวั ต่อแบบ Non-return Valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้
3) มีที่ดูฟลิ ์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน
4) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกิน 50 โวลต์
ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังให้กับมอเตอร์ต้นกำลัง
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) ระบบให้แสงสว่ำง
(1.1) แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
(1.2) ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน
28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
(1.3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบตั ิงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
(1.4) Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
(1.5) สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้
(1.6) Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
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2) ระบบเครือ่ งกรอฟัน
(2.1) เครือ่ งกำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)
- เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
- กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
- จำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที
- สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์ ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ
- ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร
พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถัง
และมีวำล์วเปิดปล่อยอำกำศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก
- มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรทำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดันอำกำศอัด
ในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ำกว่ำ 5 บำร์
- ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน
โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องมีองค์ประกอบ
และกำรติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ำยูนิตทำฟัน ดังนี้
ขจัดน้ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย
Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential
Pressure Indicator จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure
Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
พร้อมมำตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว
- ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไปตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ำตำม 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) จำนวน 2 ด้ำมกรอ โดยมีคุณสมบัติ
- เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur จำกกำรกรอฟัน
ที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
- ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้ โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส
(3.2) ด้ำมกรอช้ำ
- Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถต่อสเปรย์น้ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
- มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
(3.3) Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน
ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆ่ำเชื้อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้
(3.4) สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิคอน
(3.5) ภำชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
- เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
- มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
- สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือ
ทำควำมสะอำดได้สะดวก
- มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
- มีภำชนะสำรอง 2 ใบ
4) ระบบควบคุม
(4.1) ระบบกำรควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
- มีระบบ First Priority
- มีระบบป้องกันกำรดูดน้ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ
- สำมำรถปรับปริมำณน้ำและแรงดันอำกำศอัด
ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
- ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน้ำ
และอำกำศอัดในระบบ
- สำยที่เป็นทำงเดินของน้ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม
ต้องเป็นสำยที่ทำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสำยที่ตัวสำย
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- มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ สำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่
สำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
- มีที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือ
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้
ทั้งแนวรำบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทกุ จุดที่ต้องกำร (ทั้งนี้ เมื่อปิด
เครือ่ งแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น )
(4.2) สวิตช์เท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ำ และปรับระดับพนักพิง
ของเก้ำอี้คนไข้ ควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอและสำมำรถเลือกให้
หัวกรอทำงำนอย่ำงเดียว หรือทำงำนแบบมีน้ำร่วมด้วย
5) ระบบดูดน้ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
(5.1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในกำรทำให้เกิดแรงดูด
(5.2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่ำ
- 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(5.3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถทำงำน
พร้อมกันได้ และกำรทำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ
(5.4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสำมำรถนำออกมำล้ำง
และทำควำมสะอำดได้
(5.5) ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
(5.6) มีระบบปัองกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
(5.7) ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
(5.8) Bacterial Filter สำมำรถถอดเปลี่ยนหรือทำควำมสะอำดได้สะดวก
และมีสำรอง 1 ชุด
(5.9) สำยดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction
ผนังด้ำนในทำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
หรือตีบตัวขณะใช้งำน
6) ระบบน้ำบ้วนปำก
(6.1) มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
ที่กรองมำล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(6.2) มีระบบควบคุมปริมำณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติ
(ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
(6.3) อ่ำงน้ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
ไม่เกำะติด มีทอ่ น้ำปล่อยน้ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้ง่ำย
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(6.4) มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
ทำควำมสะอำดได้
(6.5) มี Triple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วำง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3) (3) )
7) เก้ำอี้คนไข้
(7.1) สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
ควำมสูงต่ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
(7.2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ตำมควำมต้องกำร
ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้
(7.3) ระบบในกำรปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมำก ตำแหน่งที่ตั้งไว้
ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
(7.4) ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเครือ่ งมือ
เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบ้วนปำก
8) อุปกรณ์ประกอบ
(8.1) เก้ำอี้ทนั ตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ำได้
ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support
(8.2) เก้ำอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับ
ควำมสูง -ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
และที่พกั เท้ำ
(8.3) ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับกำรผ่ำตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจำก
ด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบตั ิงำน นึ่งฆ่ำเชื้อโรคได้โดยทนควำมร้อนได้ถึง
135 องศำเซลเซียส
(8.4) Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA
ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดัน
กระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ำ
ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เป็นระบบ Solid State
ควำมเร็วของกำรสั่นสม่ำเสมอ
ควำมเร็วของกำรสั่นไม่ต่ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
มีหน้ำปัดบอกเวลำทำงำนของเครือ่ ง พร้อมที่ตั้งเวลำทำงำนแบบอัตโนมัติ
มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด
มีสวิตช์เปิด-ปิดเครือ่ ง
มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย
มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟัน
ขณะเครือ่ งทำงำน ตัวเครือ่ งต้องไม่เคลื่อนที่

3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
ก. คุณสมบัติทั่วไป
พร้อมเก้าอีสนามและโคมไฟ
1) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2) ประกอบด้วยเครือ่ งดูดน้ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม
และเก้ำอี้ผู้ปฏิบตั ิกำร
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) เครือ่ งดูดน้ำลำย
(1.1) กำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
(1.2) มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถตั้งค่ำแรงดูดที่ต้องกำรให้คงที่
โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง 0 ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
เป็นอย่ำงต่ำ
(1.3) มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
หรือเทียบเท่ำ
(1.4) ภำชนะบรรจุน้ำลำยเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก
ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
(1.5) มีระบบป้องกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเครือ่ ง
(1.6) หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำท่อดูด
(1.7) ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 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 ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

(2.3) เสำและตัวฐำน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
มีควำมมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐำน สำมำรถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
(2.4) ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้สำหรับผู้รับบริกำร) มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พงิ ศีรษะ
ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ให้บริกำร โดยสำมำรถทำงำนได้สะดวก
เก้ำอี้สำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก มีที่วำงถ้วยน้ำและที่บว้ นปำก
ในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
4) เก้ำอี้ผู้ปฏิบตั ิงำน (เก้ำอี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง - ต่ำ ได้
ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
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4. ครุภัณฑ์การศึกษา
4.1 จักรท้าลวดลาย

4.2 จักรพันริม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ เย็บผ้ำและทำลวดลำยได้อัตโนมัติ
ไม่ต่ำกว่ำ 8 ลวดลำย รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์
4.2.1 แบบธรรมดำ ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ รำคำพร้อมโต๊ะ
และอุปกรณ์
4.2.2 แบบอุตสำหกรรม
1) ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย
2) ตะเข็บพันริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร
3) ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
4) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
5) เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

4.3 จักรอุตสาหกรรม

4.3.1 แบบเย็บผ้ำ
ชนิด 1 เข็ม รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์
4.3.2 แบบเย็บหนัง
ชนิด 1 เข็ม รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

4.4 หุ่นจ้าลองโครงกระดูกมนุษย์
แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.5 หุ่นจ้าลองกล้ามเนือสลับเพศได้
พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.6 หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอดและ
ฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก และ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก

4.6.1 แบบครึง่ ตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
4.6.2 แบบเต็มตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้

54

ชื่อครุภัณฑ์

4.7 หุ่นจ้าลองฝึกปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขันสูง แบบเต็มตัว
( แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก )

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรทำงำนด้วย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ โดยมีลักษณะทำง
กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
3) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ำ
4) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ร่วมกับ
เครือ่ งกระตุ้นควำมดันโลหิต
5) สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้ำ
ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล
6) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรฟังเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

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 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
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 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
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 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
5.1.4 ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว
หรือ 9 x 12 ฟุต
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 ฟุต
2) ทุกขนำดตำมข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน้ ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

1) เป็นเครือ่ งถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์
แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1/3 นิ้ว
3) สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่ำ 850,000 พิกเซล
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 และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

1) เป็นเครือ่ งฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ
จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

4) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขัน้ ต่ำ
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดโี อโปรเจคเตอร์
ดำต้ำโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์ และ
วิดโี อ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
กำรระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....
ขนำด …… ANSI Lumens และกำรเขียนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์

5.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ..... พิกเซล
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขัน้ ต่ำ ..... นิ้ว
แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ สัญญำณภำพและเสียง
ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) …….... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขัน้ ต่ำ ………. 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

6.2 ตู้แช่อาหาร

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขัน้ ต่ำ
2) เป็นรุน่ ทีไ่ ด้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
3) กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่นให้พจิ ำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ
1)
2)
3)
4)
5)

ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขัน้ ต่ำ
ทำด้วยสเตนเลส หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครือ่ ง
6) กำรคำนวณควำมจุภำยใน (คิวบิกฟุต) = กว้ำง x ลึก x สูง
หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร

6.3 เครื่องท้าน้าเย็นแบบต่อท่อ

6.4 เครื่องท้าน้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก

แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
1) ตัวเครือ่ งทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
2) ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
3) มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง อุปกรณ์กำรติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครือ่ งกรองน้ำ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

มีหวั ก๊อกจ่ำยน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
เป็นเครือ่ งทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปำ
มีระบบกรองน้ำในตัวเครือ่ ง
ควำมจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
ควำมจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
ตัวเครือ่ งทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

58

ชื่อครุภัณฑ์

6.5 เครื่องตัดหญ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบสะพำย
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
แบบเข็น
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
3) รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว
แบบล้อจักรยำน
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบเข็น
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
5) ควำมจุถังน้ำมันเครือ่ งยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร
แบบนั่งขับ
1) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
2) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

6.6.1 ขนำด 22 นิ้ว
1) เป็นเครือ่ งตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครือ่ งยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
6.6.2 ขนำด 29.5 นิ้ว
1) เป็นเครือ่ งตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครือ่ งยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว
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6.7 เตาแก๊ส

1) ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
2) มีเตำอบในตัว

6.8 เตาอบไมโครเวฟ

1) เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
2) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

6.9 เครื่องดูดควัน

1) กำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
2) ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
3) กำรติดตั้งทำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

6.10 เครื่องซักผ้า

6.10.1 แบบธรรมดำ
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครือ่ งแบบถังเดี่ยว เปิดฝำบน
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด
6.10.2 แบบอุตสำหกรรรม
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครือ่ งซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว

6.11 เครื่องอบผ้า

1) เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
3) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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7.1.1 ระบบ VHF / FM
1) ขนำดกำลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง แท่นชำร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสำยำง เหล็กพับ
2) ขนำดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง เพำเวอร์ซัพพลำย ไมโครโฟน
3) ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง ไมโครโฟน เสำอำกำศ
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ : ย่ำนควำมถี่สำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

7.2 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า

1) ขนำด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำด 5 กิโลวัตต์ขนึ้ ไป เป็นเครือ่ งยนต์ดีเซล
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกิโลวัตต์ขนั้ ต่ำ
3) รำยละเอียดประกอบเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำแต่ละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขัว้ 1 ชุด
(5) สวิตช์ปดิ - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอำต์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึน้ ไป)
4) คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(3) มีเครือ่ งควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Voltage
Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
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(4) สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีค่ำ Power Factor
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
(5) เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งกำลังขับโดยตรง
(Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
กำรติดตั้งอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
1. กำรติดตั้งเดินรำงแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
2. กำรติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบำนเกร็ด
ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ำไปสู่ภำยนอกห้อง
3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
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คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก้าหนด
รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่้ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่า
เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถนั่งส่วนกลาง

8.1.1 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car : Eco Car )
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
อ้ำงอิงตำมที่สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกำหนด
8.1.2 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 65 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
8.1.3 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 85 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)

8.2.1 ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
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2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.2 ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบธรรมดำ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) เป็นรถช่วงยำว
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.3 ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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8.2.4 หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
- หลังคำอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง มีที่นั่งสองแถว
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อม
กระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพื้น
หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพื้น
8.2.5 ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,700 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.6 ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 3,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.7 ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 4,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.8 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบกระบะเหล็ก
(1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบกระบะเทท้ำย
(1) ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
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3) แบบบรรทุกน้ำ
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
8.3 รถบรรทุกขยะ

8.3.1 ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
3) มีบำนเลื่อนขึน้ -ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
5) ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
6) มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ
8.3.2 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
2) แบบอัดท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
และสำมำรถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ำยทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง
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8.4 รถโดยสาร (ดีเซล)
ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์
8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล
8.6 รถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1)
2)
3)
4)

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เครือ่ งปรับอำกำศ
วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
4) ควำมสูงใต้ทอ้ งรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร
5) โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6) มีประตูด้ำนหลัง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ปว่ ยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครือ่ งขยำยเสียง
คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครือ่ งส่องกล่องเสียงและเครือ่ งดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครือ่ งวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
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(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ยชนิดพับเก็บได้
(10) เครือ่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
(11) เครือ่ งช่วยหำยใจอัตโนมัติ
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สงู สุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ปว่ ยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครือ่ งขยำยเสียง
คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครือ่ งส่องกล่องเสียงและเครือ่ งดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครือ่ งวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ยชนิดพับเก็บได้
(10) ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ

8.8 รถจักรยานยนต์

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขัน้ ต่ำ
(1) กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
(3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม
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ข. รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9 รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
- ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.2 ระดับอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
- ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครรำชทูตประจำกระทรวง
ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ฝ่ำยกำรเมือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
- ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.4 ระดับรัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
- ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง รองประธำนวุฒิสภำ
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.5 ระดับรองนายก
รัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
- ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้นำฝ่ำยค้ำน
ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

69

ชื่อครุภัณฑ์

9. ครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ

9.2 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ขนำด 5 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์ ควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขนั้ ต่ำ
9.2.1 ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,000 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที
9.2.2 ขนำด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,000 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 8,500 รอบต่อนำที
9.2.3 ขนำด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,800 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 8,000 รอบต่อนำที
9.2.4 ขนำด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,800 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 6,000 รอบต่อนำที
- ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดแผ่นเจียขัน้ ต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องเจีย/ตัด มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องหินเจียระไน
หรือเครื่องเจีย /ขัด/ตัด หรือเครื่องขัด/ตัด

9.3 เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบมือถือ

9.3.1 แบบสั่น
1) ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขัน้ ต่ำ
9.3.2 แบบสำยพำน
1) ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
2) ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขัน้ ต่ำ

9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 9.4.1 ขนำด 8 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขัน้ ต่ำ
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9.4.2 ขนำด 9 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขัน้ ต่ำ
9.5 เครื่องลอกบัว แบบมือถือ

ขนำด 12 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดหัวจับแกนดอก หรือจำปำจับดอกขัน้ ต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องลอกบัว มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องเซำะร่อง เครื่องทำบัว หรือแกะลำย

9.6 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ

9.6.1 ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขัน้ ต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
9.6.2 ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขัน้ ต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้ำ เครื่องตัดแผ่นโลหะ

9.7 แม่แรงตะเฆ่

9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์

1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4

ขนำด 800 กิโลกรัม
ขนำด 1,000 กิโลกรัม
ขนำด 1,200 กิโลกรัม
ขนำด 1,500 กิโลกรัม

สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 800 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,000 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,200 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,500 กิโลกรัม
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10. ครุภัณฑ์ส้านักงาน
10.1 เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา

10.2 เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) หมำยถึงเครือ่ ง Facsimile หรือ โทรภำพ
2) ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขัน้ ต่ำ
10.2.1 ชนิด ขำว-ดำ
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขัน้ ต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้
10.2.2 ชนิด ขำว-ดำ สี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขัน้ ต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้

10.3 เครื่องพิมพ์ส้าเนา
ระบบดิจิตอล

10.3.1 ควำมละเอียด 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A4
10.3.2 ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ B4
10.3.3 ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
10.3.4 ควำมละเอียด 400 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
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10.4 เครื่องท้าลายเอกสาร

10.4.1 แบบตัดตรง
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขัน้ ต่ำต่อครัง้
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
10.4.2 แบบตัดละเอียด
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขัน้ ต่ำต่อครัง้
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 4 มิลลิเมตร และ
ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร

10.5 เครื่องเจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม

10.5.1 แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง
2) เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้
10.5.2 แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วง
2) เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

10.6 เครื่องบันทึกเงินสด

1) เป็นเครือ่ งบันทึกเงินสดชนิดใช้ไฟฟ้ำ
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภำพ
3) แบ่งแผนกสินค้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 10 แผนก และแยกรหัสสินค้ำได้
ไม่ต่ำกว่ำ 100 พีแอลยู (Price Lock Up)
4) สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีสำเนำ 1 ชุด
5) ตั้งรหัสพนักงำนขำยได้อย่ำงน้อย 2 คน
6) มีระบบสำรองข้อมูลได้อย่ำงน้อย 30 วัน
7) สำมำรถทำใบกำกับภำษีอย่ำงย่อตำมระเบียบกรมสรรพำกร

10.7 เครื่องนับธนบัตร

1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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10.8 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดไม่ต่ำกว่ำ .......... บีทยี ู
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง
3) เครือ่ งปรับอำกำศทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทยี ู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครือ่ งปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซื้อเครือ่ งปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ
ด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครือ่ งปรับอำกำศ
ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7) กำรติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่ำติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเครือ่ งปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทยี ู 4,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40,000 บีทยี ู 5,500 บำท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 33,000 บีทยี ู 5,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 42,000 บีทยี ู 6,000 บำท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนำด 12,000-24,000 บีทยี ู 3,000 บำท

10.9 เครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้ฝา้ เพดาน

1) ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพ
กำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90% จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำน
ในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(4) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ
500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(5) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.10 เครื่องดูดฝุ่น

1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

10.11 เครื่องขัดพืน

1) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้ำ
3) รำคำพร้อมอุปกรณ์
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10.12.1 แบบไฟเบอร์กลำส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.12.2 แบบพลำสติก
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.12.3 แบบสเตนเลส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.13 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
แบบหน้าเดียว

1)
2)
3)
4)
5)

ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
จำนวนควำมจุบตั รเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
จำนวนควำมจุบตั รที่พมิ พ์แล้วไม่น้อยกว่ำ 30 ใบ
ควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง
ควำมเร็วในกำรพิมพ์บตั รสีขำว-ดำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

10.14 เครื่องสแกนลายนิวมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

1)
2)
3)
4)
5)
6)

รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ
สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รำยกำร
หน้ำจอ LCD
สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำทำงำน
รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.15 โต๊ะหมู่บูชา

1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บชู ำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่

10.16 ตู้เหล็ก

10.16.1 แบบ 2 บำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
10.16.2 แบบ 4 ลิ้นชัก
1) มีหลู ิ้นชัก
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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แบบ 18 ช่อง
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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11. ครุภัณฑ์ส้ารวจ
11.1 กล้องระดับ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

11.1.1 ขนำดกำลังขยำย 24 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.1.2 ขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศำ
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12)
13)
14)
15)
16)

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.2 กล้องวัดมุม

11.2.1 แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ำกว่ำ 40 มิลลิเมตร
4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
8) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
9) ควำมไวของระดับน้ำฟองยำว 40 พิลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
10) อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและดิ่งได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
11) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและดิ่งไม่เกิน 6 พิลิปดำ
12) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
13) อุปกรณ์ประกอบ
- มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน หรือภำยนอกตัวกล้อง
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
1) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ค่ำตัวคูณคงที่ 100
ค่ำตัวบวกคงที่ 0
ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงกำรทำงำน + / -3 ลิปดำ
เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
เป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้ำ
ของตัวกล้อง
แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

2) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
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(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

3) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

4) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 26 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
ค่ำตัวคูณคงที่ 100
ค่ำตัวบวกคงที่ 0
เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 20 พิลิปดำ
ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.3 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา

1) มีเครือ่ งรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
2) มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด
และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
4) บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถำนที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ตำแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำมดันบรรยำกำศ
7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหำพิกดั ด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่นคือ
เครื่องอ่ำนพิกดั ทำงภูมิศำสตร์

11.4 เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน

1)
2)
3)
4)

ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
สำมำรถใช้หฟู งั ในกำรเตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ
มีหน้ำจอแสดงผล
สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
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12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
12.1 กล้องจุลทรรศน์
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12.1.1 ชนิดตำเดียว
1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
2) เลนส์ใกล้ตำ กำลังขยำย 10 x 1 คู่
3) เลนส์วัตถุ กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
5) ใช้ไฟ 220 โวลต์
6) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
12.1.2 ชนิด 2 ตำ
1) งำนกำรสอน
(1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
(2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่
หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่
(3) เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
กำลังขยำย 10 x 1 คู่ มี Field number
ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
(4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
Parfocal กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
(5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้
ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
(6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
(7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
(8) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
2) งำนวิจัย
(1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
(2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่
หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มปรับควำมสูงให้เหมำะกับผู้ใช้
(3) เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
กำลังขยำย 10 x 1 คู่ มี Field number ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร
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(4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
Parfocal กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
(5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ ชนิดหัวกลับ (Inward Tilt)
สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
(6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
(7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
(8) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
12.1.3 ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
1) ตัวกล้องจุลทรรศน์
(1) หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
(2) เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง กำลังขยำย 10X จำนวน 1 คู่
เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกันเชื้อรำ
(3) เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromat มีระบบป้องกันเชื้อรำ
มีกำลังขยำยไม่ต่ำกว่ำ 4 กำลังขยำย
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) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
2) กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
(1) ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
(2) สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพสด (Live) ผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้
3) โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถทำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้

12.2 เครื่องนับเม็ดยา

1)
2)
3)
4)

เป็นเครือ่ งนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
มีอัตรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
มีระบบช่วยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง และนับได้อย่ำงถูกต้อง
ช่องทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอียงเพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยำแตก

12.3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
แบบตังโต๊ะ

1) เป็นเครือ่ งมือสำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ของสำรละลำยแบบตั้งโต๊ะ
2) ควำมสำมำรถของเครือ่ ง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ค่ำควำมต่ำงศักย์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข
3) สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH ได้อย่ำงน้อย 3 จุด
4) ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ

ภาคผนวก

