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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

1  ครภัุณฑ์ก่อสรา้ง

1.1  เครือ่งผสมคอนกรตี เครือ่ง
  1.1.1  ชนิดเหล็กเหนียว 52,000 33
  1.1.2  ชนิดเหล็กหล่อ 54,300 33

1.2  เครือ่งสั่นคอนกรตี เครือ่ง
  1.2.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 18,000 33
  1.2.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 19,000 33
  1.2.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 19,500 33

1.3  เครือ่งตบดิน เครือ่ง 21,000 33

1.4  รถขุดตีนตะขาบ คัน
  1.4.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000 33 - 35
  1.4.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,800,000 33 - 35
  1.4.3  ขนาด 200 แรงม้า 7,200,000 33 - 35

1.5  รถตักหน้าขุดหลัง คัน
  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 2,800,000 35 - 36
  1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 36 - 38

1.6  รถตักล้อยาง คัน
  1.6.1  ขนาด 100 แรงม้า 4,000,000 38 - 39
  1.6.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 39 - 40

1.7  รถเกลี่ยดิน  ขนาด 150 แรงม้า คัน 7,500,000 40 - 41

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

1.8  รถบดล้อเหล็ก  ขนาด 10 ตัน คัน 2,900,000 41 - 42

1.9  เครือ่งอัดอากาศ  ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เครือ่ง 66,000 43
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2  ครภัุณฑ์การเกษตร

2.1  รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ คัน
  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 372,000 44
  2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 535,000 44
  2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,100,000 44

2.2  รถไถ คัน
  2.2.1  ขนาด   8 แรงม้า 63,900 45
  2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 66,000 45

2.3  เครือ่งพ่นยา เครือ่ง
 2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้
         -  ขนาด  2.5  แรงม้า 13,800 45
         -  ขนาด  3.5  แรงม้า 16,800 45
 2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 26,600 45

2.4  เครือ่งพ่นหมอกควัน เครือ่ง 59,000 45

2.5  เครือ่งช่ัง เครือ่ง
  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 19,500 46
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 22,000 46
 2.5.2  แบบดิจติอล
           -  ขนาด   300 กโิลกรัม 12,300 46
           -  ขนาด   500 กโิลกรัม 14,000 46
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 17,700 46
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 21,000 46
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2.6  เครือ่งสูบน  า เครือ่ง
  2.6.1  แบบหอยโข่ง 
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 7,100 47
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 8,200 47
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 20,100 47
          เคร่ืองยนต์ดีเซล
           -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400 47 - 48
           -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000 48
          มอเตอร์ไฟฟ้า
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 11,000 48
           -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200 48
           -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100 48
  2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 82,400 49
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3  ครภัุณฑ์การแพทย์

3.1  เตียงเฟาว์เลอร์ เตียง
  3.1.1  ชนิดมือหมุน
           -  แบบ ก 16,000 50
           -  แบบ ข 15,800 50
  3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 46,500 50 - 51

3.2  เตียงตรวจภายใน เตียง 22,000 51

3.3  เตียงท าคลอด เตียง 50,000 51 - 52

3.4  รถเข็นชนิดน่ัง คัน 7,500 52

3.5  รถเข็นชนิดนอน คัน 19,000 52

3.6  รถเข็นท าแผล คัน 12,800 53

3.7  รถเข็นอาหาร คัน 9,300 53

3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน คัน 13,500 53
  

3.9  หม้อต้มเครือ่งมือ เครือ่ง 12,800 53

3.10  ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000 54

3.11  เครือ่งดูดเสมหะ เครือ่ง 14,000 54

3.12  เครือ่งช่ังน  าหนักแบบดิจิตอลพรอ้มทีว่ัดส่วนสูง เครือ่ง 20,000 55
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3.13  เครือ่งวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ เครือ่ง
3.13.1  แบบต้ังโต๊ะ 27,000 55
3.13.2  แบบสอดแขน 70,000 55

3.14  ยนิูตท าฟัน ชุด 460,000 56 - 61

3.15  เครือ่งป่ันและผสมสารอุดฟัน เครือ่ง 12,000 61

3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนทีพ่รอ้มเก้าอี สนามและโคมไฟ ชุด 65,000 61 - 62
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

4  ครภัุณฑ์การศึกษา

4.1  จักรท าลวดลาย คัน 8,800 63

4.2  จักรพันรมิ คัน
  4.2.1  แบบธรรมดา 13,900 63
  4.2.2  แบบอตุสาหกรรม 24,500 63

4.3  จักรอุตสาหกรรม คัน
  4.3.1  แบบเย็บผ้า 16,000 63
  4.3.2  แบบเย็บหนัง 18,000 63

4.4  หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตัว ตัว 18,000 63

4.5  หุน่จ าลองกล้ามเนื อ สลับเพศได้ พรอ้มอวัยวะภายใน ตัว
 แบบเต็มตัว 145,000 63

4.6  หุน่จ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเยบ็ พรอ้มทารกและ ตัว
 อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
  4.6.1  แบบคร่ึงตัว 110,000 64
  4.6.2  แบบเต็มตัว 207,000 64

4.7  หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั นสูงขนาดเต็มตัว ตัว
  4.7.1  แบบผู้ใหญ่ 460,000 64
  4.7.2  แบบเด็ก 420,000 64
  4.7.3  แบบทารก 365,000 64
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5  ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1  จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า จอ
  5.1.1  ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 13,000 65
  5.1.2  ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 15,300 65
  5.1.3  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 24,300 65
  5.1.4  ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 35,200 65
  5.1.5  ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 45,500 65
 หมายเหตุ  ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

5.2  เครือ่งฉายภาพ  3  มิติ เครือ่ง 20,000 65

5.3  เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครือ่ง
  5.3.1  ระดับ SVGA 
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  3,400 ANSI Lumens
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.3.2  ระดับ XGA
           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700 66
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 29,700 66
           -  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 30,300 66
           -  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500 66
           -  ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500 66
           -  ขนาด 5,000 ANSI Lumens 70,200 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เครือ่ง
  5.4.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          - ขนาด 32 นิ้ว 6,500 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.4.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
          -  ขนาด 40 นิ้ว 11,700 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

5.5  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เครือ่ง
  5.5.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          ขนาด 32 นิ้ว 8,600 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.5.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
           -  ขนาด 40 นิ้ว 13,500 66
           -  ขนาด 48 นิ้ว 17,600 66
           -  ขนาด 55 นิ้ว 18,200 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

  5.5.3 ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
           -  ขนาด 49 นิ้ว 19,600 67
           -  ขนาด 50 นิ้ว 20,600 67
           -  ขนาด 55 นิ้ว 25,300 67
           -  ขนาด 65 นิ้ว 36,000 67
 หมายเหตุ ขนาดสูงกว่า 65 นิ้ว
              เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6  ครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั

6.1  ตู้เยน็ ตู้
  6.1.1  ขนาด   5 คิวบกิฟุต 6,500 68
  6.1.2  ขนาด   7 คิวบกิฟุต 9,000 68
  6.1.3  ขนาด   9 คิวบกิฟุต 14,700 68
  6.1.4  ขนาด  13 คิวบกิฟุต 18,500 68
  6.1.5  ขนาด  16 คิวบกิฟุต 24,700 68
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  20  คิวบกิฟุต
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตู้แช่อาหาร ตู้
  6.2.1 ขนาด  20  คิวบกิฟุต 35,000 68
  6.2.2  ขนาด 32  คิวบกิฟุต 48,400 68
  6.2.3  ขนาด 45  คิวบกิฟุต 66,000 68
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  45  คิวบกิฟุต
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.3  เครือ่งท าน  าเยน็ แบบต่อท่อ เครือ่ง
  6.3.1  ขนาด 1 กอ๊ก 13,400 68
  6.3.2  ขนาด 2 กอ๊ก 14,600 68
 

6.4  เครือ่งท าน  ารอ้น-น  าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เครือ่ง 25,100 68 - 69

6.5  เครือ่งตัดหญ้า เครือ่ง
  6.5.1  แบบข้อแข็ง 9,500 69
  6.5.2  แบบข้อออ่น 10,900 69
  6.5.3  แบบเข็น 13,000 69
  6.5.4  แบบล้อจกัรยาน 12,000 69
  6.5.5  แบบนั่งขับ 182,000 69
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6.6  เครือ่งตัดแต่งพุ่มไม้ เครือ่ง
 6.6.1 ขนาด    22   นิ้ว 11,000 69
 6.6.2 ขนาด    29.5 นิ้ว 17,400 70

6.7  เตาแก๊ส เตา 9,900 70

6.8  เตาอบไมโครเวฟ เตา 9,500 70

6.9  เครือ่งดูดควัน เครือ่ง 18,600 70

6.10  เครือ่งซักผ้า เครือ่ง
 6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 18,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  16 กโิลกรัม
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 6.10.2 แบบอตุสาหกรรม
        - ขนาด   50 ปอนด์ 268,000 70
        - ขนาด 125 ปอนด์ 760,000 70
        - ขนาด 200 ปอนด์ 1,350,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  220 ปอนด์
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.11  เครือ่งอบผ้า เครือ่ง
 6.11.1 ขนาด    50 ปอนด์ 200,000 70
 6.11.2 ขนาด  100 ปอนด์ 250,000 70
 6.11.3 ขนาด  200 ปอนด์ 430,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  220 ปอนด์
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

7 ครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.1  เครือ่งรบัส่งวิทยุ เครือ่ง
 ระบบ VHF/FM
 7.1.1  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 12,000 71
 7.1.2  ชนิดประจ้าที่
         - ขนาด 10 วัตต์ 28,000 71
         - ขนาด 40 วัตต์ 30,000 71
 7.1.3  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000 71

7.2  เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง) เครือ่ง
 7.2.1   ขนาด 3 กโิลวัตต์ 23,300 71 - 72
 7.2.2   ขนาด 5 กโิลวัตต์ 52,000 71 - 72
 7.2.3   ขนาด 10 กโิลวัตต์ 150,000 71 - 72
 7.2.4   ขนาด 15 กโิลวัตต์ 246,000 71 - 72
 7.2.5   ขนาด 25 กโิลวัตต์ 408,000 71 - 72
 7.2.6   ขนาด 50 กโิลวัตต์ 500,000 71 - 72
 7.2.7   ขนาด 100 กโิลวัตต์ 670,000 71 - 72
 7.2.8   ขนาด 200 กโิลวัตต์ 1,247,000 71 - 72
 7.2.9   ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,700,000 71 - 72
 7.2.10 ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,364,000 71 - 72
 7.2.11 ขนาด 500 กโิลวัตต์ 3,550,000 71 - 72
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

8  ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลาง
8.1  รถน่ังส่วนกลาง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 73
  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
           หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 65 กโิลวัตต์ 740,000 73
  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
           หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 85 กโิลวัตต์ 931,000 73

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
          - แบบธรรมดา 575,000 73
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 854,000 74
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 1,025,000 74
 8.2.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
          - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 74
          - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 74
 8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  
         2,700 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 75 กโิลวัตต์
         - แบบ 4 ล้อ 982,000 75
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์ 1,075,000 75
 8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 105 กโิลวัตต์ 1,375,000 75
 8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบกระบะเหล็ก 1,920,000 75
         - แบบกระบะเทท้าย 1,980,000 75
         - แบบบรรทุกน้้า 2,500,000 76

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบเปดิข้างเทท้าย 950,000 76
 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบเปดิข้างเทท้าย 2,119,000 76
         - แบบอดัท้าย 2,400,000 76 - 77

8.4  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 1,364,000 77
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

8.5  รถยนต์ตรวจการณ์ คัน
 8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 100 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์เบนซิน
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,384,000 77
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,483,000 77
 8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์ดีเซล
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,359,000 77
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,570,000 77

8.6  รถพยาบาล (รถตู้) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 2,500,000 78

8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 1,000,000 78 - 79

8.8  รถจักรยานยนต์ คัน
 8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 44,800 79
 8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 51,900 79
 8.8.3 ขนาด 120 ซีซี 54,700 79
 8.8.4 ขนาด 150 ซีซี 84,300 79
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

  ข. รถประจ าต าแหน่ง  
8.9  รถประจ าต าแหน่ง คัน

 8.9.1 ระดับรองอธิบดี
         หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
         - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,200 ซีซี หรือ
           กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์ 1,226,000 80
 8.9.2 ระดับอธิบดี
        รองปลัดกระทรวง
        เอกอคัรราชทูตประจ้ากระทรวง
        ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
        เลขานุการรัฐมนตรี
        ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 1,676,000 80
 8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง  
        เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 2,799,000 80
 8.9.4 ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
        รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
        รองประธานวุฒิสภา
        รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 3,761,000 80
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี  
        รองประธานรัฐสภา
        ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 4,059,000 80
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

9  ครภัุณฑ์โรงงาน

9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ ว ตัว 14,800 81

9.2  เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ ตัว
  9.2.1  ขนาด 5 นิ้ว 5,500 81
  9.2.2  ขนาด 6 นิ้ว 5,800 81
  9.2.3  ขนาด 7 นิ้ว 6,300 81
  9.2.4  ขนาด 9 นิ้ว 6,500 81

9.3  เครือ่งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ เครือ่ง
  9.3.1  แบบส่ัน ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 8,300 81
  9.3.2  แบบสายพาน
           -  ขนาด   75 มิลลิเมตร 7,600 81
           -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 9,300 81

9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ เครือ่ง
  9.4.1  ขนาด 8 นิ้ว 6,400 82
  9.4.2  ขนาด 9 นิ้ว 6,900 82

9.5  เครือ่งลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร เครือ่ง 9,500 82

9.6  เครือ่งตัดเหล็ก แบบมือถือ เครือ่ง
  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000 82
  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 18,000 82
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่
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9.7  แม่แรงตะเฆ่ เครือ่ง
  9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000 82
  9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000 82
  9.7.3  ขนาด 5 ตัน 27,700 82

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เครือ่ง
  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม 21,400 82
  9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 25,000 82
  9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม 30,000 82
  9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม 40,000 82
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
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10  ครภัุณฑ์ส านักงาน

10.1  เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่ง
 10.1.1  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า )
           - ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 50,000 83
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 90,000 83
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 83
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 83
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 220,000 83
 10.1.2  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า และสี )
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 120,000 83
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000 83
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 300,000 83
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 450,000 83

10.2  เครือ่งพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล เครือ่ง
 10.2.1  ความละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 130,000 83
 10.2.2  ความละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 83
 10.2.3  ความละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 83

10.3  เครือ่งท าลายเอกสาร เครือ่ง
 10.3.1  แบบตัดตรง
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000 83
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 31,000 83
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200 83
 10.3.2  แบบตัดละเอยีด
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 26,300 83
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 52,800 83
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900 83



24

คุณลักษณะเฉพาะ
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10.4  เครือ่งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครือ่ง
 10.4.1  แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000 84
 10.4.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,000 84

10.5  เครือ่งนับธนบัตร เครือ่ง
 10.5.1  แบบต้ังโต๊ะ 49,900 84
 10.5.2  แบบต้ังพืน้ 75,000 84

10.6  เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) เครือ่ง
 10.6.1  แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน
           -  ขนาด 13,000 บทีียู 23,000 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 25,900 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 28,600 84 - 85
           -  ขนาด 20,000 บทีียู 30,600 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 32,400 84 - 85
           -  ขนาด 26,000 บทีียู 36,000 84 - 85
           -  ขนาด 30,000 บทีียู 40,200 84 - 85
           -  ขนาด 32,000 บทีียู 42,300 84 - 85
           -  ขนาด 36,000 บทีียู 47,000 84 - 85
           -  ขนาด 40,000 บทีียู 51,200 84 - 85
           -  ขนาด 44,000 บทีียู 53,300 84 - 85
           -  ขนาด 48,000 บทีียู 55,900 84 - 85
           -  ขนาด 50,000 บทีียู 57,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 60,000 บทีียู
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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 10.6.2  แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 13,000 บทีียู 30,100 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 34,800 84 - 85
           -  ขนาด 20,000 บทีียู 41,500 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 43,400 84 - 85
           -  ขนาด 30,000 บทีียู 48,100 84 - 85
           -  ขนาด 36,000 บทีียู 55,400 84 - 85
           -  ขนาด 40,000 บทีียู 62,700 84 - 85
           -  ขนาด 48,000 บทีียู 71,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 48,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 10.6.3  แบบติดผนัง
           -  ขนาด 12,000 บทีียู 17,000 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 20,000 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 21,000 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 28,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 10.6.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 12,000 บทีียู 24,200 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 27,400 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 29,700 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 36,400 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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 10.6.5  แบบตู้ต้ังพืน้ 
           -  ขนาด 44,000 บทีียู 58,000 84 - 85
           -  ขนาด 56,000 บทีียู 61,000  84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 60,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

10.7  เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรอื แบบติดผนัง เครือ่ง
หรอื แบบเคลื่อนยา้ย (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง)
 10.7.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           500 ซีเอฟเอม็ 47,000 85
 10.7.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           1,000 ซีเอฟเอม็ 55,000 85

10.8  เครือ่งดูดฝุ่น เครือ่ง
 10.8.1  ขนาด 15 ลิตร 13,000 85
 10.8.2  ขนาด 25 ลิตร 14,000 85

10.9  เครือ่งขัดพื น เครือ่ง 20,000 85

10.10  ถังน  า ใบ
  10.10.1  แบบไฟเบอร์กลาส 
             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 5,200 86
             -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 6,400 86
             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 8,300 86
             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 9,300 86
 10.10.2  แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร  5,900 86
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 10.10.3  แบบสเตนเลส
            -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 8,700 86
            -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 11,300 86
            -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 14,300 86
            -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 17,000 86

10.11  เครือ่งพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว เครือ่ง 48,000 86

10.12  เครือ่งสแกนลายนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เครือ่ง 8,500 86

10.13  โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7,500 86

10.14  ตู้เหล็ก ตู้
 10.14.1 แบบ  2  บาน 5,500 87
 10.14.2 แบบ  4  ล้ินชัก 7,000 87

10.15  ตู้ล็อกเกอร ์ 18 ช่อง ตู้ 8,000 87
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11  ครภัุณฑ์ส ารวจ

11.1  กล้องระดับ ชุด
  11.1.1  ขนาดกา้ลังขยาย 24 เท่า 22,000 88
  11.1.2  ขนาดกา้ลังขยาย 30 เท่า 34,000 88 - 89

11.2  กล้องวัดมุม ชุด
  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 1 ลิปดา 85,000 89 - 90
  11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา
               (ระบบอตัโนมัติ ) 110,000 90 - 91
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  97,000 91 - 92
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พิลิปดา  85,000 92
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 20 พิลิปดา  80,000 93

11.3  เครือ่งหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครือ่ง 24,500 94

11.4  เครือ่งตรวจจับโลหะใต้ดิน เครือ่ง 19,500 94
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12  ครภัุณฑ์วิทยาศาสตร์

12.1  กล้องจุลทรรศน์ กล้อง
  12.1.1  ชนิดตาเดียว 15,000 95
  12.1.2  ชนิด 2 ตา
            -  งานการสอน 32,500 95
            -  งานวิจยั 50,000 96
  12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล 245,000 96 - 97

12.2  เครือ่งนับเม็ดยา เครือ่ง 285,000 97

12.3  เครือ่งวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั งโต๊ะ เครือ่ง 22,000 97
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
     1.1  เครื่องผสมคอนกรีต           1)  ถงัผสมคอนกรีตท ำจำกเหล็กเหนียว  หรือเหล็กหล่อ

          2)  ควำมจขุองโม่ 7 ลูกบำศกฟ์ตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม 
               และ 5 ลูกบำศกฟ์ตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
          3)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
            หมายเหตุ : 1 ลูกบำศกฟ์ตุ = 28.30 ลิตร

     1.2  เครื่องสั่นคอนกรีต           1)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
          3)  สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
          4)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดต่ ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

     1.3  เครื่องตบดิน           1)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  น้ ำหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กโิลกรัม 
          3)  แรงบดอดัไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
          4)  ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที
 

     1.4  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เป็นรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
               ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัและ Side Cutter
               (2)  ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศกเ์มตร
               (5)  มีระยะขดุไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (6)  มีระยะขดุลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร
               (7)  มีระยะขดุได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (8)  มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที
          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

            4)  ระบบขบัเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
               ตีนตะขำบแต่ละขำ้งสำมำรถขบัเคล่ือนอสิระได้ 
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          5)  ระบบเคร่ืองล่ำง
               (1)  ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
               (2)  แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
                    600 มิลลิเมตร
               (3)  ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
                    2,100 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กโิลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กโิลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กโิลกรัม
          7)  แรงฉดุลำก (Drawbar pull)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กโิลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กโิลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กโิลกรัม
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์
          9)  หลังคำกนัแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจบ์อกอณุหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (6)  หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขบั 2 ชดุ
               (7)  กระบอกอดัจำระบี 1 ชดุ
               (8)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร  พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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             (14)  หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 
                    (Operation Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

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

                            หรือก ำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซ่ึงหักก ำลังของเคร่ืองมือ
                            อปุกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วกไ็ด้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
                            "ก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ" จงึสำมำรถเป็นได้ทั้งขั้นต่ ำของก ำลังทั้งหมด
                            หรือก ำลังสุทธิกไ็ด้

     1.5  รถตักหน้าขุดหลัง  1.5.1  ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขดุด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
               ระบบไฮดรอลิก
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
          5)  บุ้งกี๋ตัก
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจขุองบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ควำมสูงจำกพืน้ดินถงึสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งกี๋ขดุ
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ขดุติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถมั่นคง
                    ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขดุ ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจขุองบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขดุลึกได้  ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กโิลกรัม
          8)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์



36

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรกล
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง 
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชดุ
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ ำนวน 1 ชดุ
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (8)  กระบอกอดัจำระบี   จ ำนวน 1 ชดุ
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ และอปุกรณ์กำรขนั
                    พร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง๋ จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช ้
                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                    และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.5.2  ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
              ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขดุด้ำนหลังรถ 
              ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
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          5)  บุ้งกี๋ตัก
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจขุองบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ควำมสูงจำกพืน้ดินถงึสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งกี๋ขดุ
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ขดุติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถมั่นคง
                     ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขดุ ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจขุองบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขดุลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กโิลกรัม
          8)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรกล
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชดุ
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ ำนวน 1 ชดุ
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (8)  กระบอกอดัจำระบี   จ ำนวน 1 ชดุ 
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อกส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ และ
                    อปุกรณ์กำรขนัพร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง๋ จ ำนวน 1 ชดุ
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             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช ้(Operation
                    Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่
                    (Parts Book)

      1.6  รถตักล้อยาง  1.6.1  ขนำด 100 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋
               เป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic 
               หักเล้ียวกลำงล ำตัวมีมุมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศำ
          5)  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 8,500  กโิลกรัม
          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60  ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  8,500  กโิลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถงึพืน้ดินไม่น้อยกว่ำ  3,500  มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใชแ้บตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อชั่วโมง  มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
          9)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (7)  กระบอกอดัจำระบี จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
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             (11)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                    จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
                    คู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.6.2  ขนำด  150  แรงม้ำ
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋ 
               แบบใชง้ำนตัก ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
               หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หักเล้ียว
               กลำงล ำตัว มีมุมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศำ
          5)  ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 12,000  กโิลกรัม
          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30  ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  12,400  กโิลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถงึพืน้ดินไม่น้อยกว่ำ  3,700  มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใชแ้บตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
         9)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
       10)  อปุกรณ์ประกอบ
              (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
              (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
              (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
              (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
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              (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
              (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
              (7)  กระบอกอดัจำระบี จ ำนวน 1 ชดุ
              (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชดุ
              (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
            (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
            (11)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                   ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
            (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                   ถงึ 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
            (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
            (14)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
            (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                   (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                   และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.7  รถเกลี่ยดิน           1)  เป็นรถเกล่ียดิน (Motor Grader )  ขบัเคล่ือนด้วย
           ขนาด 150 แรงม้า               เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

          2)  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ 
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที  
               สตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยระบบไฟฟำ้
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังเป็นแบบ Power Shift ขบัเคล่ือน 4 ล้อหลัง
               ล้อหน้ำปรับเอยีงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
          4)  ระบบบังคับเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเล้ียวกลำงล ำตัว
          5)  มีควำมยำวของชว่งล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
          7)  ควำมยำวของชดุใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
               และครำดกรุยดิน ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
          8)  หลังคำกนัแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
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          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจวั์ดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (6)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชดุ
             (11)  อปุกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชดุ 
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร 
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  ชดุประแจแหวนส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  กระบอกอดัจำรบี  จ ำนวน 1 ชดุ
             (15)  เกจวั์ดลมยำง  จ ำนวน 1 ชดุ
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใชแ้ละ
                    กำรบ ำรุงรักษำ (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                    (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.8  รถบดล้อเหล็ก           1)  เป็นรถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือนขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง 
           ขนาด 10 ตัน                ล้อหน้ำเป็น ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังเป็นแบบ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเล้ียวกลำงล ำตัว
          5)  ขนำดล้อเหล็กส่ันสะเทือน
               (1)  ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ  2,000 มิลลิเมตร
               (2)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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          6)  ระบบส่ันสะเทือน
               (1)  ควำมถี่ของกำรส่ันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 คร้ังต่อนำที
               (2)  น้ ำหนักส่ันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน ( Operating Weight )  ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน    
          8)  หลังคำกนัแดด - ฝน แบบ Rops Canopy  ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์  
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจวั์ดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (6)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชดุ
             (11)  อปุกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชดุ 
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  ชดุประแจแหวนส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  กระบอกอดัจำรบี  จ ำนวน 1 ชดุ
             (15)  เกจวั์ดลมยำง  จ ำนวน 1 ชดุ
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้
                    และกำรบ ำรุงรักษำ (Operation  Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                    (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)
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     1.9    เครื่องอัดอากาศ           1)  เป็นเคร่ืองอดัอำกำศชนิดลูกสูบอดั 2 คร้ัง/ชั้น 
             ขนาด 300 ลิตร                (Two-stage  Compressor)/(Double stage) 
             ต่อนาที                 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบมีกำร์ดป้องกนั ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 

               ติดต้ังบนถงันอนแบบอยู่กบัที่  
          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection
          4)  สำมำรถอดัอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์ 
               (150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)  และอตัรำกำรจำ่ยอำกำศ (Air Delivery) 
               300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศกฟ์ตุต่อนำที/ซีเอฟเอม็)
          5)  มีเกจวั์ดควำมดันลมภำยในถงัขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว 
               (0-20 บำร์)
          6)  ถงับรรจอุำกำศท ำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจไุม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร 
               ( 10 ลูกบำศกฟ์ตุ)
          7)  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอดัจำกถงั  
               และวำล์วถำ่ยน้ ำออกจำกถงั
          8)  เคร่ืองอดัอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
          9)  ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
            หมายเหตุ  :  เคร่ืองอดัอำกำศมีชื่อเรียกอืน่ คือ เคร่ืองอดัลม เคร่ืองปั๊มลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร
     2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนำด 25 แรงม้ำ
           ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จงัหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,800 รอบต่อนำที
          3)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์  หรือ ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.2  ขนำด 40 แรงม้ำ
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,700 รอบต่อนำที
          3)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก  หรือ ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.3  ขนำด 85 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4  ล้อ  
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,600 รอบต่อนำที
          3)  ระบบส่งก ำลัง
               (1)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลัง
                    ไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
               (2)  มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์  หรือ  ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  ระบบไฮดรอลิก
               (1)  ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ
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     2.2  รถไถ           1)  เป็นรถไถชนิดเดินตำม 
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
          3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดขั้นต่ ำ
          4)  มีอปุกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สก ีล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ขอ้เวียนซ้ำย

     2.3  เครื่องพ่นยา  2.3.1  แบบใชแ้รงดันของเหลว
          1)  ขนำด 2.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพืน้
               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน
               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ ำ
          2)  ขนำด 3.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพืน้
               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน
               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ ำ

 2.3.2  แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพำยหลัง
          1)  ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
          2)  ควำมเร็วลมไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
          3)  ควำมจถุงัน้ ำยำไม่ต่ ำกว่ำ 13 ลิตร
            หมายเหตุ :  -  ชนิดต้ังพืน้ เหมำะส ำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พืน้ที่กว้ำง

                               ฟำร์มไก ่ฟำร์มหมู ฯลฯ
                            -  เคร่ืองพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพืน้ มีชื่อเรียกชื่ออืน่ คือ 
                               เคร่ืองพ่นยำแรงอดัสูง หรือ  Power Sprayer

     2.4  เครื่องพ่นหมอกควนั           1)  ปริมำณกำรฉดีพน่น้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  40 ลิตรต่อชั่วโมง
                     2)  ถงับรรจนุ้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  6  ลิตร
           3)  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ

         หมายเหตุ :  ใช้ส ำหรับกำรก ำจดัแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร  กำรฆ่ำเชื้อโรค

                       หรือ กำรป้องกนั ก ำจดัแมลง ซ่ึงเป็นพำหะน ำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
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     2.5  เครื่องช่ัง  2.5.1  แบบมีตุ้มถว่ง
         1)  เป็นเคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถว่ง
         2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดพกิดัขั้นต่ ำ

 2.5.2  แบบดิจติอล
          1)  ขนำด 300 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม

          2)  ขนำด 500 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
          3)  ขนำด  1,000 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
          4)  ขนำด  2,000 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
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     2.6  เครื่องสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโขง่
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                     ไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที  ขนำด 7 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                    ไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร หรือประมำณ 36 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้

          เคร่ืองยนต์ดีเซล
          1)  สูบน้ ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
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               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชดุ
                     พร้อมที่จะใชง้ำนได้

          มอเตอร์ไฟฟำ้
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
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  2.6.2  แบบท่อสูบน้ ำพญำนำค
          1)  เป็นท่อสูบน้ ำแบบท่อพญำนำค  ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หัวโต
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
          4)  ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอนิเจคชั่น
          5)  ขนำดท่อสูบน้ ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว
              ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
          6)  ตัวท่อสูบน้ ำท ำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
               ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
          7)  ตัวเคร่ืองติดต้ังบนแท่นเหล็กหนำแขง็แรง ขบัเคล่ือนด้วยระบบมู่เล่ย์
               และสำยพำน
          8)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  แท่นเหล็กเพือ่ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ มีล้อส ำหรับเคล่ือนย้ำย 2 ล้อ 
                    ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
               (2)  สำยส่งน้ ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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   3. ครุภัณฑ์การแพทย์
     3.1 เตียงเฟาวเ์ลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแขง็แรง 
                     รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ หรือ 200 กโิลกรัม 
                     เคลือบสีป้องกนัสนิมและพน่สีทับ
               (2)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
               (3)  พืน้เตียงท ำด้วยโลหะ
               (4)  มีมือหมุนยกพืน้เตียงได้ 2 ชดุ ส ำหรับหมุนยกพืน้ด้ำนหลังให้สูงขึ้น
                    และหมุนยกเขำ่ให้อยู่ในลักษณะงอขำได้ 
                    มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก
                    และไม่ต้องใชน้้ ำมันหล่อล่ืน
               (5)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.
               (1)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยโลหะเหล่ียมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
                    ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
               (2)  พืน้เตียงปูด้วยไม้อดัหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
               (3)  มีมือหมุนยกพืน้เตียงได้ 2 ชดุ ส ำหรับหมุนยกพืน้ด้ำนหลัง
                    ให้สูงขึ้นและหมุนยกเขำ่ให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
               (4)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ
                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (5)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
               (6)  อปุกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึ้นเตียงโครงท ำด้วยโลหะพน่สี 

                      พืน้ปูด้วยไม้อดั ทับบนด้วยพืน้ยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 
                    20 เซนติเมตร รำวกั้นเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เล่ือนขึ้น-ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟำ้
               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแขง็แรง เคลือบป้องกนัสนิมและพน่สี
               (2)  ท ำงำนเป็นระบบขบัเคล่ือนด้วยไฟฟำ้  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
               (3)  พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
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               (4)  สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ ำของเตียง 
                    ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
               (5)  มีระบบล็อกล้อ แบบ Central  Lock
               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

     3.2  เตียงตรวจภายใน           1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  ปูด้วยเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม
               สำมำรถพบัได้เป็น 3 ส่วน
          2)  โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กนักระเทือน
               และกนัเล่ือน ด้ำนล่ำงมีม้ำขึ้นเตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 
               20 เซนติเมตร ปูด้วยยำงกนัเล่ือนบนโลหะเรียบ 
              หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ
          3)  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  57 x 185 x 80  เซนติเมตร
          4)  สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนล ำตัว
          5)  มีอปุกรณ์ใชง้ำนครบ

     3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  รวมทั้งพืน้เตียงและโครงสร้ำง
          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
          3)  พืน้เตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและ
               ส่วนปลำยเท้ำควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว 
               สูงเท่ำกนัตลอดควำมยำว ( สูงไม่รวมเบำะ ) 
               ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเท่ำกนัตลอดควำมกว้ำง
          4)  ส่วนล ำตัว
               (1)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                    แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
               (2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใชฟ้นัเฟอืง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะ
                     และด้ำนกน้และให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณที่วำงกน้มีแผ่นโลหะเล่ือนได้และต้องเล่ือนออก
                    มำให้พน้ปลำยเตียง (ส่วนล ำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
               (4)  มีที่ให้มือคนไขจ้บัทั้งสองขำ้ง ซ่ึงสำมำรถพบัเกบ็ได้
               (5)  มีที่กั้นเตียงด้ำนขำ้งทั้ง 2 ขำ้ง ซ่ึงถอดหรือพบัเกบ็ได้เมื่อไม่ใช้
               (6)  ทำงด้ำนกน้มีที่ส ำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ขำ้ง
               (7)  มีที่รองรับขำ 2 ขำ้ง ซ่ึงสำมำรถถอดเกบ็ได้ เล่ือนขึ้นลงได้
                    ปรับให้เอนได้ทุกทิศทำง
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          5)  ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
          6)  มีเบำะฟองน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
               วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกบัขนำดเตียงแต่ละส่วน
          7)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  ม้ำขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซ่ึงบุผิวด้ำนบน
                    ด้วยยำง ส ำหรับให้คนไขก้ำ้วขึ้นเตียง 1 ตัว
               (2)  เกำ้อี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ ำได้  ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
                    พืน้รองนั่งท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ท ำด้วยโลหะพน่สี
                    ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ

     3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนั่ง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 นิ้ว
          3)  พืน้ที่นั่งและพนักพงิหลังท ำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เป็นสนิม
          4)  ที่นั่งขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 นิ้ว
          5)  มีที่วำงเท้ำท ำด้วยอะลูมิเนียม
          6)  มีที่วำงแขน 2 ขำ้ง ท ำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

     3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหำม
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
          3)  ชั้นล่ำงมีที่ส ำหรับวำงของท ำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม
               ติดกบัตัวรถ
          4)  มีที่ส ำหรับใส่ถงัออกซิเจน ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          5)  มีล้อใหญ ่2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอกี 2 ล้อ
          6)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 200 x 80 เซนติเมตร
          7)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  เสำน้ ำเกลือท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อนั
               (2)  เปลหำมท ำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เป็นสนิม 
                     มีเบำะหุ้มหนังเทียม
               (3)  รำวกั้นเตียง
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     3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เป็นรถเขน็ท ำแผลชนิดมีอำ่ง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปุกส ำลี ประมำณ 3 ที่
          4)  มีล้ินชกั 2 ชอ่ง
          5)  มีรำวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกนัของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น
          6)  ติดล้อทั้ง 4 ล้อ
          7)  มีที่จบัส ำหรับเขน็เคล่ือนที่
          8)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32  นิ้ว
          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  ถำดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
               (2)  อำ่งกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
               (3)  ถงัโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ

     3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เป็นรถเขน็ 3 ชั้น 
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีล้อจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  มีด้ำมจบัเขน็เคล่ือนที่ได้
          5)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  18 x 32 x 32  นิ้ว

     3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน           1)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำขำ่ยโลหะ
               ไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
          2)  พืน้ท ำด้วยโลหะ
          3)  มีล้อยำงจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 105 x 70 เซนติเมตร

     3.9  หม้อต้มเครื่องมือ           1)  ใชไ้ด้กบัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          2)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4  นิ้ว
          4)  ขนำดที่ก ำหนดวัดจำกภำยใน
          5)  มีถำดวำงเคร่ืองมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
          6)  มีระบบป้องกนัควำมร้อนสูงเกนิไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
               ตัดกระแสไฟฟำ้โดยอตัโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกนิไป
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     3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
               เพือ่เล่ือนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
          2)  เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ ำ เอยีงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึ้น  
               โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
          3)  บอกอณุหภูมิและควำมชื้นสัมพทัธ์ภำยในตู้ได้
          4)  ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
               สำมำรถควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
               ตัดกระแสไฟฟำ้ได้เมื่ออณุหภูมิภำยในตู้ถงึจดุอนัตรำยส ำหรับเด็ก
          5)  มีระบบควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้อบโดยอตัโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
               (Servo Control)
          6)  มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟลิเตอร์
               ส ำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
          7)  มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
               (1)  กระแสไฟฟำ้ขดัขอ้ง
               (2)  ระบบกำรท ำงำนขดัขอ้ง
               (3)  กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขดัขอ้ง
               (4)  อณุหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ต้ังไว้
               (5)  อณุหภูมิที่ตัวผู้ป่วยต่ำงจำกที่ต้ังไว้
          8)  สำมำรถปรับอตัรำกำรไหลของออกซิเจนเขำ้ตู้อบได้
          9)  พร้อมอปุกรณ์ประกอบกำรใชง้ำน
 * หมายเหตุ เร่ืองคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิม่เติม

                 ได้ตำมที่ผู้ใช้พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

     3.11  เครื่องดูดเสมหะ           1)  เป็นเคร่ืองดูดเสมหะชนิดหิ้ว 
          2)  ตัวเคร่ืองน้ ำหนักรวมไม่เกนิ 18 ปอนด์ หรือไม่เกนิ 9 กโิลกรัม
          3)  Compressor  เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
          4)  มีมำตรวัดควำมดันได้ต้ังแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 
               0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับ
               แรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
          5)  มีขวดบรรจเุสมหะ
          6)  มีระบบป้องกนัเสมหะในขวดล้นเขำ้เคร่ือง
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     3.12  เครื่องช่ังน ้าหนัก          1)  เป็นเคร่ืองชั่งน้ ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจติอล 
             แบบดิจติอล               มีที่วัดส่วนสูงในตัว
             พร้อมที่วดัส่วนสูง          2)  สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กโิลกรัม

         3)  สำมำรถชั่งได้ละเอยีดไม่เกนิ 100 กรัม
         4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 60 เซนติเมตร 
              และค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
         5)  สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

     3.13  เครื่องวดัความดัน 3.13.1 แบบต้ังโต๊ะ
             โลหิตชนิดอัตโนมัติ            1)  เป็นเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอตัโนมัติแบบต้ังโต๊ะ

           2)  เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
           3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแบบอตัโนมัติและกึ่งอตัโนมัติ
           4)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ชว่งระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
               (mmHg) และสำมำรถวัดอตัรำกำรเต้น
               ของชพีจรชว่งระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที

            5)  อปุกรณ์ประกอบ 
               (1) มีปลอกแขนส ำหรับเด็กหรือผู้ใหญ ่(Cuff) จ ำนวน 1 ชดุ
               (2) มีล้อเล่ือนสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก

3.13.2 แบบสอดแขน
           1)  เป็นเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอตัโนมัติแบบสอดแขน 
                โดยใช ้Cuff แบบวงกลม 
           2)  เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
           3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
           4)  มีระบบกำรพมิพผ์ลกำรวัดได้
           5)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ชว่งระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
               (mmHg) และสำมำรถวัดอตัรำกำรเต้น
               ของชพีจรชว่งระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที
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     3.14  ยนิูตท้าฟัน  ก.  คุณสมบัติทั่วไป
          1)  ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเคร่ืองกรอฟนั ระบบควบคุม
               ระบบดูดน้ ำลำย ระบบน้ ำบ้วนปำก และเกำ้อี้คนไข้
          2)  ยูนิตมีจดุต่อ Coupling น้ ำ ส ำหรับเคร่ืองขดูหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
               ปริมำณน้ ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Valve ส ำหรับเสียบท่อน้ ำได้
          3)  มีที่ดูฟล์ิมเอกซเรย์ ในต ำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวก
               และชดัเจน
          4)  ใชก้บัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟำ้
               ให้ไม่เกนิ 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใชจ้ำ่ยพลังให้กบัมอเตอร์ต้นก ำลัง

 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  ระบบให้แสงสว่ำง
               (1)  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
               (2)  ให้ควำมเขม้แสงที่ระยะโฟกสัไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 และไม่เกนิ
                     28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
               (3)  ระยะโฟกสัที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
               (4)  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
               (5)  สำมำรถปรับระดับควำมเขม้ของแสงได้
               (6)  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  
                     สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟนั
               (1)  เคร่ืองก ำเนิดอำกำศอดั (Air Compressor)
                     -  เป็นระบบที่ไม่ใชน้้ ำมันหล่อล่ืน                            
                     -  ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
                     -  จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกนิ 1,500 รอบต่อนำที
                     -  สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอดั ที่ 5 บำร์ 
                        ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
                     -  มีระบบป้องกนัมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกดิภำวะผิดปกติ
                     -  ถงัเกบ็อำกำศอดัภำยในเคลือบกนัสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
                        20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดง
                        แรงดันอำกำศอดัที่เกบ็อยู่ในถงัและมีวำล์วเปิดปล่อย
                        อำกำศอดัและน้ ำทิ้งติดต้ังใชง้ำนได้อย่ำงสะดวก
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                     -  มีสวิตชอ์ตัโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดัน
                        อำกำศอดัในถงัอยู่ในพกิดั โดยชว่ง Cut-In 
                        มีแรงดันอำกำศอดัไม่ต่ ำกว่ำ 5 บำร์
                     -  ชดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดั ต้องติดต้ังในห้องติดต้ัง
                        ยูนิตท ำฟนั โดยชดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดั ต้องมี
                        องค์ประกอบและกำรติดต้ังเรียงล ำดับ กอ่นเขำ้ยูนิตท ำฟนั 
                        ดังนี้
                                  ขจดัน้ ำที่เกดิจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอดัด้วย
                        Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี  Differential 
                        Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ
                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณ์
                        ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ
                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure 
                        Indicator พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
                        เทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ 
                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออปุกรณ์ที่มี
                        ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
                        พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว
                        -  ในกรณีที่ใชช้ดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดัที่มิได้เป็นไป
                        ตำมที่ก ำหนดขำ้งต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอดัอย่ำงต่ ำ
                        ตำม  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 ต่อลูกบำศกเ์มตร)
                        โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชดุปรับปรุง
                        คุณภำพลม
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          3)  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย
               (1)  ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอ  โดยมีคุณสมบัติ
                    -  เป็นชนิดที่มีรูน้ ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur 
                       จำกกำรกรอฟนัที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
                    -  ขอ้ต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
                       หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type
                       (4 Holes)
                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้ โดยทนควำมร้อน
                       ได้สูงถงึ 135 องศำเซลเซียส
               (2)  ด้ำมกรอชำ้
                    -  Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
                       โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
                    -  สำมำรถต่อสเปรย์น้ ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
                    -  มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
                       อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถงึ
                       135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
               (3)  Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ ำหรือลม หรือน้ ำและลมพร้อมกนั
                     ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆำ่เชื้อด้วยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้
               (4)  สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิคอน
               (5)  ภำชนะบรรจนุ้ ำกล่ันส ำหรับใชก้บัหัวกรอ
                    -  เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
                    -  มีควำมจไุม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
                    -  สำมำรถถอดเปล่ียนภำชนะออกเพือ่เติมน้ ำหรือ
                       ท ำควำมสะอำดได้สะดวก
                    -  มีระบบระบำยลมทันที กอ่นถอดเปล่ียน
                    -  มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ

          4)  ระบบควบคุม
               (1)  ระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                    -  มีระบบ First Priority
                    -  มีระบบป้องกนักำรดูดน้ ำย้อนกลับเขำ้ด้ำมกรอ
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                    -  สำมำรถปรับปริมำณน้ ำและแรงดันอำกำศอดั
                       ด้ำมกรอในแต่ละชดุได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
                    -  ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพบัสำยที่เป็นทำงเดินของน้ ำ
                       และอำกำศอดัในระบบ
                    -  สำยที่เป็นทำงเดินของน้ ำและอำกำศอดัภำยในระบบควบคุม
                       ต้องเป็นสำยที่ท ำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
                       Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                       ของสำยที่ตัวสำย
                    -  มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ 
                       ส ำหรับด้ำมกรอชำ้ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
                    -  มีที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือ
                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือใช ้Flexible Arm ร่วมกนั
                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือสำมำรถเคล่ือนที่ได้
                       ทั้งแนวรำบและแนวด่ิงและคงที่ได้ทุกจดุที่ต้องกำร 
                       (ทั้งนี้ เมื่อปิดเคร่ืองแล้วสำยของด้ำมกรอ
                       จะต้องไม่ลดระดับลงถกูพืน้ )
              (2)  สวิตชเ์ท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ ำ และปรับ
                    ระดับพนักพงิของเกำ้อี้คนไข ้ ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                    และสำมำรถเลือกให้หัวกรอท ำงำนอย่ำงเดียว 
                    หรือท ำงำนแบบมีน้ ำร่วมด้วย
          5)  ระบบดูดน้ ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
               (1)  เป็น Motor Suction หรือ Air Suction 
                    ที่ไม่ใชน้้ ำร่วมในกำรท ำให้เกดิแรงดูด
               (2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ
                    - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  หรือเทียบเท่ำ
               (3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำน
                    พร้อมกนัได้ และกำรท ำงำนเป็นแบบอตัโนมัติ
               (4)  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอ่นปล่อยลงท่อน้ ำทิ้ง และสำมำรถ
                    น ำออกมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้
               (5)  ต้องมีกำรป้องกนัของเหลวจำกกำรดูดเขำ้สู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
               (6)  มีระบบปัองกนัมอเตอร์ช ำรุด กรณีใชง้ำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
               (7)  ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
                    โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
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               (8)  Bacterial Filter สำมำรถถอดเปล่ียนหรือท ำควำมสะอำด
                    ได้สะดวกและมีส ำรอง 1 ชดุ
               (9)  สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction 
                    ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
                    หรือตีบตัวขณะใชง้ำน
          6)  ระบบน้ ำบ้วนปำก
               (1)  มีที่กรองน้ ำกอ่นที่จะเขำ้สู่ระบบน้ ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
                    ที่กรองมำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (2)  มีระบบควบคุมปริมำณน้ ำลงถว้ยน้ ำบ้วนปำกโดยอตัโนมัติ
                    (ใชน้้ ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
               (3)  อำ่งน้ ำบ้วนปำกคนไขผิ้วเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
                    ไม่เกำะติด มีท่อน้ ำปล่อยน้ ำลงในอำ่ง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
                    ภำยในอำ่งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (4)  มีที่กรองวัสดุกอ่นลงท่อน้ ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
                    ท ำควำมสะอำดได้
               (5)  มี Triple Syringe 1 ชดุ  พร้อมที่วำง 
                    (คุณสมบัติเดียวกบัขอ้ 3) (3) )
          7)  เกำ้อี้คนไข้
               (1)  สำมำรถปรับพนักเกำ้อี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
                     ควำมสูงต่ ำของเกำ้อี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
               (2)  Headrest  จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
                     ของศีรษะคนไข ้และสำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำร
                     ตลอดจนสำมำรถใชก้บัเด็กได้
               (3)  ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
                     Position)  เมื่อใชก้บัคนไขท้ี่มีน้ ำหนักตัวมำก ต ำแหน่งที่ต้ังไว้
                     ต้องไม่เปล่ียนแปลง
               (4)  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
                     จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จดุ จำก 3 จดุ ดังนี้ บริเวณถำดวำงเคร่ืองมือ
                     เกำ้อี้คนไข ้และบริเวณอำ่งบ้วนปำก
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          8)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  เกำ้อี้ทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้
                     ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support
               (2)  เกำ้อี้ผู้ชว่ยทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ
                     ควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  
                     และที่พกัเท้ำ
               (3)  ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใชส้ ำหรับกำรผ่ำตัดฟนัคุด ไม่มีสเปรย์ลม
                     ออกจำกด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบัติงำน  นึ่งฆำ่เชื้อโรคได้โดยทน
                     ควำมร้อนได้ถงึ 135 องศำเซลเซียส
               (4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA   
                    ใชค้วบคุมยูนิตท ำฟนัทุกระบบที่ใชไ้ฟฟำ้โดยใชไ้ด้กบัแรงดัน
                    กระแสไฟฟำ้สลับในชว่ง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟำ้
                    ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกนิ +/-5%

     3.15  เครื่องป่ันและ           1)  เป็นระบบ Solid State
             ผสมสารอุดฟัน           2)  ควำมเร็วของกำรส่ันสม่ ำเสมอ

          3)  ควำมเร็วของกำรส่ันไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  มีหน้ำปัดบอกเวลำท ำงำนของเคร่ือง 
              พร้อมที่ต้ังเวลำท ำงำนแบบอตัโนมัติ
          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จ ำนวน 2 ชดุ
          6)  มีสวิตชเ์ปิด-ปิดเคร่ือง
          7)  มีระบบป้องกนัไอปรอทฟุง้กระจำย
          8)  มีระบบกนัสะเทือนของชดุปั่นผสมสำรอดุฟนั
          9)  ขณะเคร่ืองท ำงำน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนที่

     3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ก.  คุณสมบัติทั่วไป
             พร้อมเก้าอี สนาม           1)  ใชก้บัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
             และโคมไฟ           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน้ ำลำย โคมไฟส่องปำก เกำ้อี้สนำม 

               และเกำ้อี้ผู้ปฏิบัติกำร
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 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  เคร่ืองดูดน้ ำลำย
               (1)  ก ำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
               (2)  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถต้ังค่ำแรงดูดที่ต้องกำร
                     ให้คงที่โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง  
                     0  ถงึ -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นอย่ำงต่ ำ
               (3)  มีมำตรอำ่นแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 
                     0 ถงึ -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
               (4)  ภำชนะบรรจนุ้ ำลำยเป็นขวดใสท ำด้วยแกว้หรือพลำสติกตกไม่แตก
                    ขนำดบรรจไุม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
               (5)  มีระบบป้องกนัของเหลวในภำชนะล้นเขำ้เคร่ือง
               (6)  หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมขอ้ต่อเขำ้ท่อดูด
               (7)  ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร
               (8)  สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร
          2)  โคมไฟส่องปำก
               (1)  โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกสัไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
                     ควำมเขม้ของแสงที่ระยะโฟกสัอยู่ระหว่ำง 
                     13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx) ที่ระยะโฟกสัมีค่ำ 
                    Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน) 
               (2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบ
                    ป้องกนัสนิมสำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิง
                    และแนวระนำบ
               (3)  เสำและตัวฐำน ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนัสนิม
                     มีควำมมั่นคง  มีล้อเล่ือนที่ฐำน  สำมำรถเคล่ือนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
               (4)  ใชไ้ด้กบัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           3)  เกำ้อี้สนำม (เกำ้อี้ส ำหรับผู้รับบริกำร)  มีพนักพงิที่ปรับเอนได้ มีที่พงิศีรษะ
               ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
               ควำมสูงของเกำ้อี้พอเหมำะกบัผู้ให้บริกำร  โดยสำมำรถท ำงำนได้สะดวก
               เกำ้อี้สำมำรถพบัหรือถอดเกบ็ได้สะดวก  มีที่วำงถว้ยน้ ำและที่บ้วนปำก
               ในต ำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
          4)  เกำ้อี้ผู้ปฏิบัติงำน (เกำ้อี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง - ต่ ำ ได้
               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา
     4.1  จกัรท้าลวดลาย          เป็นจกัรแบบใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ เย็บผ้ำและท ำลวดลำยได้อตัโนมัติ 

          ไม่ต่ ำกว่ำ 8 ลวดลำย  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.2  จกัรพันริม  4.2.1  แบบธรรมดำ  ชนิด 1 เขม็  3 ด้ำย ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ รำคำพร้อมโต๊ะ
            และอปุกรณ์

 4.2.2  แบบอตุสำหกรรม
          1)  ชนิด 1 เขม็ 3 ด้ำย
          2)  ตะเขบ็พนัริมกว้ำงไม่เกนิ 7 มิลลิเมตร
          3)  ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
          5)  เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.3  จกัรอุตสาหกรรม  4.3.1  แบบเย็บผ้ำ
          ชนิด 1 เขม็  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์
 
 4.3.2  แบบเย็บหนัง
          ชนิด 1 เขม็  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.4  หุ่นจ้าลองโครงกระดูก  สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
           มนุษยแ์บบเต็มตัว  

 
     4.5  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อ  สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
           สลับเพศได้พร้อม  
           อวยัวะภายใน
           แบบเต็มตัว
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     4.6  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอด  4.6.1  แบบคร่ึงตัว  
           และฝึกตัดเยบ็           1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอตัโนมัติ
           พร้อมทารก และ           2)  สำมำรถฟงัเสียงหัวใจทำรกได้
           อุปกรณดั์นศีรษะเด็ก

 4.6.2  แบบเต็มตัว  
          1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอตัโนมัติ
          2)  สำมำรถฟงัเสียงหัวใจทำรกได้
  

    4.7  หุ่นจ้าลองฝึก           1)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรชว่ยฟืน้คืนชพี ควบคุมกำรท ำงำนด้วย
          ปฏิบัติการช่วยชีวติ                เคร่ืองคอมพวิเตอร์
          ขั นสูง แบบเต็มตัว           2)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ  โดยมีลักษณะทำง
          (แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก)                กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
           3)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ ำ
           4)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใชร่้วมกบั

               เคร่ืองกระตุ้นควำมดันโลหิต
          5)  สำมำรถฝึกกำรชอ็คกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใชไ้ฟฟำ้
               ได้ถงึขนำดสูงสุด 360 จลู
          6)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรฟงัเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณา
      และเผยแพร่
     5.1  จอรับภาพ           1)  ขนำดเส้นทแยงมุม …
           ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                5.1.1  ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84  นิ้ว

                        หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ  5 x 7 ฟตุ  หรือ 6 x 6 ฟตุ
               5.1.2  ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84  นิ้ว
                        หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟตุ หรือ 7 x 7 ฟตุ
               5.1.3  ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว 
                        หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟตุ หรือ 9 x 9 ฟตุ
               5.1.4  ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144  นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว  
                        หรือ 9 x 12 ฟตุ
               5.1.5  ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144  นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว 
                        หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟตุ
          2)  ทุกขนำดตำมขอ้ 1)  จอม้วนเกบ็ในกล่องได้  บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด 
               ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
            หมายเหตุ : ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

     5.2  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ           1)  เป็นเคร่ืองถำ่ยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถ ุเชน่ วัตถ ุ3 มิติ ฟล์ิมสไลด์ 
               แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
          2)  อปุกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS 
              ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1/3 นิ้ว
          3)  สำมำรถใชง้ำนร่วมกบัโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร์
          4)  ให้ควำมละเอยีด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 850,000 พกิเซล
          5)  มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
          6)  มีไฟส่องสว่ำงด้ำนบนสองขำ้ง และมีไฟส่องสว่ำงด้ำนล่ำง ชนิด LED
          7)  มีชอ่งต่อสัญญำณ Input/Output อย่ำงน้อย 
               RGBx2  S-Videox1 Videox1 USB RS-232
          8)  สินค้ำมีกำรรับประกนัคุณภำพ อะไหล่ และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
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     5.3  เครื่องมัลติมีเดีย           1)  เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกบัอปุกรณ์เพือ่ฉำยภำพ
            โปรเจคเตอร์                จำกคอมพวิเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
          3)  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอยีดของภำพที่ True
          4)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออืน่ๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์

                           ดำต้ำโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์ และ
                           วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
                           กำรระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้ค ำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....
                           ขนำด …… ANSI Lumens  และกำรเขียนรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ
                           ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกบัชื่อครุภัณฑ์

       5.4  โทรทัศน์           1)  ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ 
              แอล อี ดี (LED TV)                (Resolution) ..... พกิเซล

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ ..... นิ้ว
          3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ  แบบ LED Backlight
          4)  ชอ่งต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อ 
               สัญญำณภำพและเสียง
          5)  ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์  ภำพ เพลง และภำพยนตร์
          6)  มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

     5.5 โทรทัศน์  5.5.1  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล และ 
           แอล อี ดี (LED TV)  5.5.2  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิเซล
           แบบ Smart TV           1) ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ 

             (Resolution) …….... พกิเซล 
          2) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ ………. นิ้ว
          3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
          4) สำมำรถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
          4) ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
          5) ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
          6) มีตัวรับสัญญำณดิจติอล (Digital) ในตัว 
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 5.5.3  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 3840 x 2160 พกิเซล 
         1) ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ (Resolution) (พกิเซล) 
         2) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพ (นิ้ว)
         3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
         4) สำมำรถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
         5) ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
         6) ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
         7) มีตัวรับสัญญำณดิจติอล (Digital) ในตัว 



68

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
     6.1  ตู้เยน็           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ

          2)  เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิต
               แห่งประเทศไทย
          3)  กำรจดัซ้ือตู้เย็นขนำดอื่นให้พจิำรณำถงึกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ด้วย
               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำ

     6.2  ตู้แช่อาหาร           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ
          2)  ท ำด้วยสเตนเลส  หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24
          3)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 2 ประตู 
          4)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 4 ประตู 
          5)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 4 ประตู
               มีคอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง
          6)  กำรค ำนวณควำมจภุำยใน (คิวบิกฟตุ) = กว้ำง x ลึก x สูง  
            หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟตุ = 28.30 ลิตร

     6.3  เครื่องท้าน ้าเยน็           แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 กอ๊ก และ 2 กอ๊ก
           แบบต่อท่อ           1)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม

          2)  ถงับรรจนุ้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
          3)  มีอปุกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ
          4)  มีระบบตัดไฟอตัโนมัติ
          5)  ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง อปุกรณ์กำรติดต้ัง เชน่ เบรคเกอร์กนัดูด
               และไม่รวมเคร่ืองกรองน้ ำ

     6.4  เครื่องท้า           1)  มีหัวกอ๊กจำ่ยน้ ำ โดยเป็น น้ ำร้อน 1 หัว น้ ำเย็น 1 หัว
           น ้าร้อน - น ้าเยน็           2)  เป็นเคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพืน้ ระบบต่อท่อประปำ
           แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก           3)  มีระบบกรองน้ ำในตัวเคร่ือง

          4)  ควำมจถุงัเกบ็น้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
          5)  ควำมจถุงัเกบ็น้ ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
          6)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  ถงับรรจนุ้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
          8)  มีอปุกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ
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          9)  มีระบบตัดไฟอตัโนมัติ
        10)  ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
        11)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
 

     6.5  เครื่องตัดหญ้า           แบบขอ้แขง็และขอ้ออ่น
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบสะพำย
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
          3)  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเขน็
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบเขน็ชนิดสูบนอน
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
          3)  รัศมีตัดหญำ้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  18  นิ้ว

          แบบล้อจกัรยำน
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบเขน็
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว
          4)  รัศมีตัดหญำ้ได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
          5)  ควำมจถุงัน้ ำมันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร

         แบบนั่งขบั
          1)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
          2)  รัศมีตัดหญำ้ได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
          3)  มีกล่องหรือถงุเกบ็หญำ้

     6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  6.6.1  ขนำด 22 นิ้ว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใชเ้คร่ืองยนต์ แบบมือถอื
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
          3)  ควำมจกุระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว  
          6)  ใบมีดตัดสำมำรถใชไ้ด้ 2 ด้ำน
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 6.6.2  ขนำด 29.5 นิ้ว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใชเ้คร่ืองยนต์ แบบมือถอื
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
          3)  ควำมจกุระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว  

     6.7  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
          2)  มีเตำอบในตัว
 

     6.8  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
          2)  ควำมจไุม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

     6.9  เครื่องดูดควนั           1)  ก ำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศกเ์มตรต่อชั่วโมง
          2)  ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
          3)  กำรติดต้ังท ำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
               ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

     6.10  เครื่องซักผ้า  6.10.1  แบบธรรมดำ
          1)  เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองแบบถงัเด่ียว เปิดฝำบน
          3)  มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด

 6.10.2  แบบอตุสำหกรรรม
          1)  เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว
 

     6.11  เครื่องอบผ้า           1)  เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด 
          2)  ตะกร้ำบรรจผุ้ำ ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีระบบควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
     7.1  เครื่องรับส่ง - วทิยุ  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์
               ประกอบด้วย  :  ตัวเคร่ือง   แท่นชำร์ท  แบตเตอร่ี  1  กอ้น
               เสำยำง  เหล็กพบั
          2)  ขนำดก ำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  เพำเวอร์ซัพพลำย  ไมโครโฟน
          3)  ขนำดก ำลังส่ง  25  วัตต์
               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสำอำกำศ
               อปุกรณ์ติดต้ังครบชดุ  หนังสือคู่มือ
          หมายเหตุ :  ย่ำนควำมถี่ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

     7.2  เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนำด  3  กโิลวัตต์ เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน
               ขนำด  5  กโิลวัตต์ขึ้นไป เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
          2)  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดกโิลวัตต์ขั้นต่ ำ
          3)  รำยละเอยีดประกอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้แต่ละชดุมีดังนี้
               (1)  แผงสวิทซ์    1  อนั
               (2)  โวลต์มิเตอร์  1  อนั
               (3)  แอมมิเตอร์   1  อนั
               (4)  หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั้ว  1  ชดุ
               (5)  สวิตชป์ิด - เปิดหลอดไฟ  1  อนั  
               (6)  คัตเอำต์  1  อนั
               (7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จดุ
               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อนั (ส ำหรับขนำด 10 กโิลวัตต์ ขึ้นไป)
          4)  คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
               (1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำดน้อยกว่ำ 10 กโิลวัตต์
               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
                    220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กโิลวัตต์
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               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟำ้อตัโนมัติ  (Automatic Voltage
                    Regulation Control) โดยมีอตัรำกำรเปล่ียนแปลง ดังนี้
                    -  ไม่เกนิ + 5 , - 5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด
                       น้อยกว่ำ 5  กโิลวัตต์
                    -  ไม่เกนิ + 2.5 , - 2.5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด
                       ไม่น้อยกว่ำ 5  กโิลวัตต์
               (4)  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กโิลวัตต์
                    สำมำรถใชไ้ด้กบัอปุกรณ์ไฟฟำ้ที่มีค่ำ Power Factor
                    ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
               (5)  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ทุกขนำดส่งก ำลังขบัโดยตรง
                    (Direct Coupling)
            หมายเหตุ  :   1  kVA  =  0.8  kW

                          กำรติดต้ังอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
                          1. กำรติดต้ังเดินรำงแลดเดอร์  หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
                          2. กำรติดต้ังอปุกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์พร้อมบำนเกร็ด
                              ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำไปสู่ภำยนอกห้อง
                          3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
      และขนส่ง  อุตสาหกรรมก้าหนด

 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกวา่หรือต้่ากวา่ ซีซี ที่ก้าหนด 
 ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือวา่เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

     ก.  รถส่วนกลาง
          8.1  รถน่ังส่วนกลาง  8.1.1  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี  ( Ecological Car : Eco Car )

          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
             อำ้งองิตำมที่ส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมก ำหนด

  8.1.2  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 65 กโิลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

 8.1.3  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 85 กโิลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนำด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์
         1) แบบธรรมดำ
             (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
             (2)  เป็นรถชว่งยำว
             (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
             (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
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         2) แบบมีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบั 
             (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
             (2)  มีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบัส ำหรับนั่งหรือเกบ็ของได้
             (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
             (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
         3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
             (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
             (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
             (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.2  ขนำด 1 ตัน ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์
         1) แบบมีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบั 
            (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
            (2)  มีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบัส ำหรับนั่งหรือเกบ็ของได้
            (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
            (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
            (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
            (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
            (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
            (4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.3  หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
          -  หลังคำอลูมิเนียม  เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
             มีผ้ำใบคลุมด้ำนขำ้ง  มีที่นั่งสองแถว
          -  หลังคำส ำเร็จรูป ชนิดท ำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก  มีชอ่งลมพร้อม
             กระจกเล่ือน ฝำท้ำยเปิดแบบโชค๊อพั  มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพืน้
             หรือชดุเบำะมำตรฐำนนั่งพืน้
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  8.2.4  ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 75 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก
               ไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.5  ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
               ไม่ต่ ำกว่ำ  5,000  กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.6  ขนำด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 105 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
               ไม่ต่ ำกว่ำ 8,000 กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.7  ขนำด 6  ตัน  6 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กโิลวัตต์
          1)  แบบกระบะเหล็ก
               (1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ  12,000  กโิลกรัม
               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

          2)  แบบกระบะเทท้ำย
              (1)  ขนำดควำมจไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศกห์ลำ
              (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
              (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
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          3)  แบบบรรทุกน้ ำ
               (1)  จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร
               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
               (3)  เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอปุกรณ์

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์ แบบเปิดขำ้งเทท้ำย
          1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศกเ์มตร
              หรือ 4 ลูกบำศกห์ลำ
          2)  พืน้ตัวถงัท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
          3)  มีบำนเล่ือนขึ้น-ลงได้ขำ้งละ 2 บำน
          4)  มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
          5)  ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
          6)  มีอปุกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กโิลวัตต์ 
          1)  แบบเปิดขำ้งเทท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศกเ์มตร
               (2)  ตัวถงัท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พืน้หนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กโิลกรัม และน้ ำหนัก
                    ของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม

          2)  แบบอดัท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจขุองตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศกเ์มตร
                    และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กโิลกรัม
               (2)  ตัวถงัท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พืน้หนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กโิลกรัม และน้ ำหนักของรถ
                    รวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
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               (4)  ชดุอดัท้ำยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

        8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขบั  ปูพีน้ และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่นั่ง
              ขนาด 12 ที่น่ัง           2)  เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
              ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพงิสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
              ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่กนัสนิม
              หรือก้าลังเครื่องยนต์
              สูงสุดไม่ต้่ากวา่ 
              90 กิโลวตัต์

      8.5 รถยนต์ตรวจการณ ์          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เขำ้ - ออก)
          8.5.1 ปริมาตร          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ  ฟล์ิมกรองแสง และป้องกนัสนิม
                  กระบอกสูบ          3)  มีอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ 
                  ไม่ต้่ากวา่               วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                  2,000 ซีซี          4)  ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ ำสุดถงึพืน้) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                  หรือก้าลัง          5)  โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
                  เครื่องยนต์          6)  มีประตูด้ำนหลัง
                  สูงสุดไม่ต้่ากวา่
                  100 กิโลวตัต์
                  เครือ่งยนต์เบนซิน
          8.5.2 ปริมาตร 
                  กระบอกสูบ
                  ไม่ต้่ากวา่  
                  2,000 ซีซี
                  หรือก้าลัง
                  เครื่องยนต์ 
                  สูงสุดไม่ต้่ากวา่
                  110 กิโลวตัต์
                  เครื่องยนต์ดีเซล
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      8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอปุกรณ์ตำมมำตรฐำน
            ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเขำ้ - ออก
            ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุำ๊ซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ  พร้อมที่แขวนน้ ำเกลือ
            หรือก้าลังเครื่องยนต์           4)  ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อปุกรณ์และเวชภัณฑ์ 
            สูงสุดไม่ต้่ากวา่           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอปุกรณ์
            90 กิโลวตัต์           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉกุเฉนิพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง

          7)  คุณลักษณะเฉพำะอปุกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้
               (2)  ชดุชว่ยหำยใจชนิดใชม้ือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใชก้บัไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชดุป้องกนักระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชดุเฝือกลม 
               (7)  ชดุให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อกำ๊ซ
               (8)  อปุกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
               (9)  เกำ้อี้เคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพบัเกบ็ได้
             (10)  เคร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมัติ 

               (11)  เคร่ืองชว่ยหำยใจอตัโนมัติ   

       8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอปุกรณ์ตำมมำตรฐำน
             (รถกระบะ)           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเขำ้ - ออก
             ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุำ๊ซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ ำเกลือ
             ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           4)  ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อปุกรณ์และเวชภัณฑ์ 
             หรือก ำลังเคร่ืองยนต์           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอปุกรณ์
             สูงสุดไม่ต้่ากวา่           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉกุเฉนิพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
             110 กิโลวตัต์           7)  คุณลักษณะเฉพำะอปุกรณ์กำรแพทย์ประกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้
               (2)  ชดุชว่ยหำยใจชนิดใชม้ือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใชก้บัไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชดุป้องกนักระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชดุเฝือกลม 
               (7)  ชดุให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อกำ๊ซ
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               (8)  อปุกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
                (9)  เกำ้อี้เคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพบัเกบ็ได้

             (10)  ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
 

        8.8  รถจกัรยานยนต์           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ ำ
                (1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกนิ 5 ซีซี หรือขนำด
                     เกนิกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนดไม่เกนิ 5 ซีซี เป็นรถจกัรยำนยนต์ตำม

                    ขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้
               (2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่ำจดทะเบียน
               (3)  กำรจดัซ้ือรถจกัรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
                     ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
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    ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง
         8.9  รถประจ้าต้าแหน่ง
              8.9.1 ระดับรองอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  2,200  ซีซี หรือ

               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์
                -  ระดับรองอธิบดี  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

              8.9.2 ระดับอธิบดี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500  ซีซี หรือ
              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์
               -  ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอคัรรำชทูตประจ ำกระทรวง
                   ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
                   ฝ่ำยกำรเมือง  เลขำนุกำรรัฐมนตรี  ผู้ชว่ยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
                   หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

             8.9.3 ระดับ               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500  ซีซี หรือ
                    ปลัดกระทรวง               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์
                -  ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรง

                   ต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

            8.9.4 ระดับรฐัมนตรี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี หรือ
              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์

                -  ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี
                   รัฐมนตรีชว่ยว่ำกำรกระทรวง  รองประธำนวุฒิสภำ
                   รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่น
                   ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

            8.9.5 ระดับรองนายก               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี หรือ
                   รฐัมนตรี               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์

               -  ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้น ำฝ่ำยค้ำน
                    ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
     9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ           ขนำด 5 นิ้ว

          1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์  ควำมเร็วรอบ
               ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขั้นต่ ำ

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

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

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

 9.2.4  ขนำด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   6,000 รอบต่อนำที
          -  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดแผ่นเจยีขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ :  เคร่ืองเจยี/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองหินเจยีระไน
                            หรือเคร่ืองเจยี/ขดั/ตัด  หรือเคร่ืองขดั/ตัด

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

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดฐำนขดัขั้นต่ ำ

 9.3.2  แบบสำยพำน
           1)  ขนำด 75 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์

          2)  ขนำด 100 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดฐำนขดัขั้นต่ ำ



82

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

     9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  9.4.1  ขนำด 8 นิ้ว 
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 
                ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขั้นต่ ำ 

 9.4.2  ขนำด 9 นิ้ว 
          1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์ 
               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขั้นต่ ำ 
 

     9.5  เครื่องลอกบัว           ขนำด 12 มิลลิเมตร
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดหัวจบัแกนดอก หรือจ ำปำจบัดอกขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบัว  มีชื่อเรียกชื่ออืน่คือเคร่ืองเซำะร่อง
                           เคร่ืองท ำบัว หรือแกะลำย 
 

     9.6  เครื่องตัดเหล็ก  9.6.1  ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้

 9.6.2  ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
            หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออืน่ คือ กรรไกรไฟฟ้ำ  เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

     9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เป็นแม่แรงแบบตะเฆ ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถอื
          2)  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ
 

     9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนำด   800 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ   800 กโิลกรัม
 9.8.2  ขนำด 1,000 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,000 กโิลกรัม 
 9.8.3  ขนำด 1,200 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,200 กโิลกรัม 
 9.8.4  ขนำด 1,500 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,500 กโิลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน
      10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร  10.1.1  ชนิด ขำว-ด ำ
             ระบบดิจติอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ ำ  

          2)  เป็นระบบมัลติฟงักช์ั่น
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้
 
 10.1.2  ชนิด ขำว-ด ำ  สี
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ ำ  
          2)  เป็นระบบมัลติฟงักช์ั่น
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

      10.2 เครื่องพิมพ์ส้าเนา  10.2.1  ควำมละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตำรำงนิ้ว
             ระบบดิจติอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ B4 

 10.2.2  ควำมละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตำรำงนิ้ว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ A3 

 10.2.3  ควำมละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตำรำงนิ้ว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ A3 

      10.3 เครื่องท้าลายเอกสาร  10.3.1 แบบตัดตรง
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นแบบท ำลำยขั้นต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกนิกว่ำ 4 มิลลิเมตร
 10.3.2 แบบตัดละเอยีด
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นแบบท ำลำยขั้นต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 5 มิลลิเมตร และ

                ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร
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       10.4  เครื่องเจาะกระดาษ  10.4.1  แบบเจำะกระดำษมือโยกและเขำ้เล่มมือโยก 
               และเข้าเล่ม           1)  เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง

          2)  เขำ้เล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
          3)  เขำ้เล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4 
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้ 

 10.4.2  แบบเจำะกระดำษไฟฟำ้และเขำ้เล่มมือโยก
          1)  เป็นชนิดสันห่วง
          2)  เขำ้เล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว 
          3)  เขำ้เล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

       10.5  เครื่องนับธนบัตร           1)  เป็นชนิดต้ังโต๊ะหรือต้ังพืน้
          2)  เป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์

       10.6  เครื่องปรับอากาศ           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บีทียู
               แบบแยกส่วน           2)  รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดต้ัง

          3)  เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
               ขนำดไม่เกนิ 40,000 บีทียู  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
               ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5
          4)  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่ง
               ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั
          5)  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
          6)  กำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกขอ้ 3) 
               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพือ่เป็นกำรประหยัดพลังงำน
               ควรพจิำรณำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศที่มีค่ำประสิทธิภำพ
               พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
          7)  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้  สวิตช ์1 ตัว  
                    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร 
                    สำยไฟยำวไม่เกนิ 15 เมตร
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          8)  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
              (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)
               (1)  ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู  4,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู  5,500  บำท 
               (2)  ชนิดตู้ต้ังพืน้
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 33,000 บีทียู  5,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 42,000 บีทียู  6,000  บำท 
               (3)  ชนิดติดผนัง
                    ขนำด 12,000-24,000 บีทียู  3,000  บำท 

      10.7 เครื่องฟอกอากาศ           1)  ท ำงำนด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย
             แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน                (1)  แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 
             หรือ แบบติดผนัง                (2)  สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
             หรือ แบบเคลื่อนยา้ย                (3)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง

                    ประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%  
                    จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล 
               (4)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
                    ควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ 
                    หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
               (5)  แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อตัรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ
                    500 ซีเอฟเอม็ และ 1,000 ซีเอฟเอม็
               (6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.8 เครื่องดูดฝุ่น           1)  สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
           2)  เป็นรำคำพร้อมอปุกรณ์

      10.9 เครื่องขัดพื น           1)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
           2)  ใชไ้ฟฟำ้

          3)  รำคำพร้อมอปุกรณ์
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       10.10 ถังน ้า  10.10.1  แบบไฟเบอร์กลำส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.2  แบบพลำสติก
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.3  แบบสเตนเลส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.11  เครื่องพิมพ์             1)  ควำมละเอยีดในกำรพมิพ ์  300 x 300 จดุต่อตำรำงนิ้ว 
                บัตรพลาสติก             2)  จ ำนวนควำมจบุัตรเตรียมพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ  100  ใบ
                แบบหน้าเดียว             3)  จ ำนวนควำมจบุัตรที่พมิพแ์ล้วไม่น้อยกว่ำ  30 ใบ
             4)  ควำมเร็วในกำรพมิพสี์ไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง

            5)  ควำมเร็วในกำรพมิพบ์ัตรสีขำว-ด ำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

      10.12  เครื่องสแกน             1)  รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ
               ลายนิ วมือ             2)  สำมำรถบันทึกขอ้มูลได้  100,000 รำยกำร
               ชนิดบันทึกเวลา             3)  หน้ำจอ LCD
               เข้าออกงาน             4)  สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
             5)  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจดักำรเวลำท ำงำน

            6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.13  โต๊ะหมู่บูชา             1)  ท ำด้วยไม้สัก 
            2)  มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
            3)  มีฐำนรองโต๊ะหมู่
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      10.14  ตู้เหล็ก  10.14.1  แบบ 2 บำน
            1)  มีมือจบัชนิดบิด
            2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
            3)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)

 10.14.2  แบบ 4 ล้ินชกั 
            1)  มีหูล้ินชกั
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)

      10.15  ตู้ล็อกเกอร์             แบบ 18 ชอ่ง
            1)  มีมือจบัชนิดฝัง
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)
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 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ
       11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนำดก ำลังขยำย   24  เท่ำ

           1)  เป็นกล้องชนิดอตัโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator
               ที่มีชว่งกำรท ำงำนของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอยีดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม. 
                ไม่เกนิ + / - 2 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกนิกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอำ่นมุมรำบ 360 องศำ มีขดีก ำกบัทุกๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อำ่นค่ำมุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศำ
         14)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณไม่เกนิ 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         16)  อปุกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.1.2  ขนำดก ำลังขยำย 30 เท่ำ
           1)  เป็นกล้องชนิดอตัโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
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           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator
               ที่มีชว่งกำรท ำงำนของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอยีดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กโิลเมตร 
                ไม่เกนิ + / - 1.5 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกนิกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอำ่นมุมรำบ 360 องศำ มีขดีก ำกบัทุก ๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อำ่นค่ำมุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศำ
         14)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณไม่เกนิ 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         16)  อปุกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.2  กล้องวดัมุม  11.2.1  แบบธรรมดำ ชนิดอำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 1 ลิปดำ
           1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
           2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
           3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ ำกว่ำ 40  มิลลิเมตร
           4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100  เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1  องศำ 20 ลิปดำ
           5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ  2  เมตร
           6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
           7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
           8)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
           9)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองยำว  40 พลิิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
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         10)  อำ่นค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและด่ิงได้ไม่เกนิ 1 ลิปดำ
         11)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและด่ิงไม่เกนิ 6 พลิิปดำ
         12)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         13)  อปุกรณ์ประกอบ
                -  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
                -  มีฝำครอบเลนส์
                -  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับอำ่นจำนองศำติดภำยใน  
                   หรือภำยนอกตัวกล้อง
                -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
           หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
           1)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด  5 พลิิปดำ (ระบบอตัโนมัติ )
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  ระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator 
                     มีชว่งกำรท ำงำน + / -3 ลิปดำ
               (9)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ เป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) 
                    ทั้ง 2 หน้ำ ของตัวกล้อง
             (10)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (11)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  ควำมไวของระดับฟองยำว  40 พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (14)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
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             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อปุกรณ์ประกอบ
                    -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           2)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 5 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   40  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
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             (16)  อปุกรณ์ประกอบ
                      -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ

                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           3)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 10 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  30  เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                    ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
              (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
            (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
            (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
            (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
            (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
            (16)  อปุกรณ์ประกอบ
                   -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                   -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                   -  มีฝำครอบเลนส์       
                   -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                   -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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           4)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 20 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  26  เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  20  พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับกำรอำ่นจำกจอแสดงผล
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อปุกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                     -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                     -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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       11.3  เครื่องหาพิกัด            1)  มีเคร่ืองรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
               ด้วยสัญญาณ            2)  มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
               ดาวเทียม            3)  บันทึกขอ้มูลต ำแหน่งพกิดัได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จดุ 
               แบบพกพา                 และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง

           4)  บันทึกขอ้มูลค่ำพกิดัโดยอตัโนมัติได้ถงึ 10,000 จดุ
           5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจอุยู่ และขอ้มูลต ำแหน่งสถำนที่ส ำคัญ
                ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง
           6)  มีเขม็ทิศอเิล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัด
               ควำมดันบรรยำกำศ
           7)  มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ผ่ำนทำง USB port 
               แบบ High-Speed
            หมายเหตุ : เคร่ืองหำพิกดัด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอืน่คือ

                           เคร่ืองอำ่นพิกดัทำงภูมิศำสตร์

       11.4  เครื่องตรวจจบั            1)  ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถโุลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50  เมตร
               โลหะใต้ดิน            2)  สำมำรถใชหู้ฟงัในกำรเตือนเมื่อพบวัตถโุลหะ
            3)  มีหน้ำจอแสดงผล

           4)  สำมำรถใชพ้ลังงำนไฟฟำ้
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 12.  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
       12.1  กล้องจลุทรรศน์  12.1.1  ชนิดตำเดียว

           1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
           2)  เลนส์ใกล้ตำ ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
           3)  เลนส์วัตถ ุ  ก ำลังขยำย 
                    4 x 1 หัว
                  10 x 1 หัว   
                  40 x 1 หัว   
           4)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
           5)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
           6)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ

 12.1.2  ชนิด 2 ตำ
           1)  งำนกำรสอน
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กบัที่
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number
                     ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หัว
                       10 x 1 หัว   
                       40 x 1 หัว
                     100 x 1 หัว   
                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้
                      ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ
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           2)  งำนวิจยั
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มปรับควำมสูงให้เหมำะกบัผู้ใช้
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่มี  Field number 
                     ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หัว
                       10 x 1 หัว   
                       40 x 1 หัว   
                      100 x 1 หัว   
                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุชนิดหัวกลับ (Inward Tilt) 
                      สำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง     
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ

 12.1.3  ชนิด 3 ตำ พร้อมชดุถำ่ยภำพระบบดิจติอล
            1)  ตัวกล้องจลุทรรศน์ 
                (1)  หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอยีงไม่เกนิ 30 องศำ
                (2)  เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10X  จ ำนวน 1 คู่
                     เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกนัเชื้อรำ
                (3)  เลนส์วัตถ ุชนิด Plan Achromat มีระบบป้องกนัเชื้อรำ 
                     มีก ำลังขยำยไม่ต่ ำกว่ำ 4 ก ำลังขยำย
                         4 x N.A. 0.01
                        10 x N.A. 0.25
                        40 x N.A. 0.65
                      100 x N.A. 1.25
                (4)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง 
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           2)  กล้องถำ่ยภำพระบบดิจติอล 
                (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
                (2)  สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพสด (Live) ผ่ำนคอมพวิเตอร์ได้
           3)  โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถท ำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้ 

       12.2  เครื่องนับเม็ดยา            1)  เป็นเคร่ืองนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
           2)  มีอตัรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
           3)  มีระบบชว่ยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง 
                และนับได้อย่ำงถกูต้อง
           4)  ชอ่งทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอยีง
                เพือ่ชว่ยไม่ให้เม็ดยำแตก

       12.3  เครื่องวดัความ            1)  เป็นเคร่ืองมือส ำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
               เป็นกรด-ด่าง                ของสำรละลำยแบบต้ังโต๊ะ
               แบบตั งโต๊ะ            2)  ควำมสำมำรถของเคร่ือง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำ

                ควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำมต่ำงศักย์  และอณุหภูมิได้ 
                มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข

            3)  สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH  ได้อย่ำงน้อย 3 จดุ
           4)  ระบบชดเชยอณุหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอตัโนมัติ
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