
Ircl
a?u?lda

e
e ^lt oty dt ooogr.b/? [i6od fi1Alna1{a{u?oa.i1a1

nuu511,fl1lu1] 611 c(oooo
t,
bd frurrnu t au<

4-t50{ LJfuttlnTtlotnlun:n ?t

Guu ri'rydr;iau:rtnr:tJ:slir{.ryio frryrirriru:lrnlidirYo!i141ii1rn1id?unar{
14?14u'r14u?u{1ut!'ta1un0 !1uo1rn0yn01!no utun0{fln1iuifi1:a?ud{yaoa{ta1
ut u n ry fl r uyriy n ty fl u r -,r

tr J,
drfrai.uro':u frXt:rnrurn:rrunlrYruei of!6'u?.)nr bdbd druru o qn

n ru vigr u mifil6o11rifrl#drr7nrurJ:vrL rcu ufl u {riryuo:rnrrrsr:gru nlrYrud
"I ov[asalu n{! !5uu 1ru Lo [t0.r rl u l.JtJ futl']n1 1st:51u n !rIru{aU! Eu?1n! bdb6n lfr o'L{rJ:yno! n1:

fror:rurru!:su'r6urr ud1uiliydlfl uayrfio'lrirar.iruYlwrl:slrru'[{tunT:o'onirlur]:ylrruiludru
J qvo - J ,J

ttav Ly{o Ll4rfioFr?'')r.r r14}.j1yA fIuA01ufl1ifuy']{rftiuERofr rlA uu$ila{ [ drfnltU:vurruldrJ:n1J1l
.l ov.fryfr:rnuror:grunlriruli alTuo'u?1nr.t bdbd lfi0't{!ru noufia1i0]'r.iultv!1ruitud.luil:sahfltuav

J ov 'ufio'lfiurir u:n.lur.J:vurru L{rjrgfi:1F]1l1nrE1t.tniri'iuc4 a!-!o'urrn:l bdbd lun1ro-0li.'t{1JrJisl.t6u
!, ,-!a.."

115V01! tAUnl Un [14U6]an{UolrOUrllUgrU Lll

- r )ov.
o.r14?o a{ra'lr0a{! fut:'tFt']r.J'10155'tun !n fu9r [yIo LttJ:v n 0! n llii 9lli'l.iuu:y 1ru

-J.JdiJ'l'ru0'rulJ5vo11J t14L14l.r1va!n!an1?n1toJvn{rfilu5n0vrr!auut[!a{ L! tluayrduoe]ltJd.iyta$.t'to?u

Jd
6lt5uurrtfrou:ruuavfloilA!'freiohl dt,riudrrnorolviu6'lolrin:r.Jnn:ordruyioriu

o 3!
lultwluvtvt:1lr o?u

?0 r[ao{ n11:.]1-J1.10

(uradrua fl{dqlrrru)
tor{ir:T tnr:dtvia rJfi rifi trtnr:unu

{'ir:rtnT :{.rninaltar

rirfinmuo'.ryioarrar
vi

fla}.l.l1UUyt0fi1ASr5Ltastota tlI0 n 1tlt0ltu1o { y? a

lvr:.,zlvr:ar: o6'id-modc,ido a!.!.tyl. 6.rgnob6n-d



  

 
                                                           
                                                                                                                                                                

 
 
 

 

    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
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ธันวาคม 2564 



ค ำน ำ 
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท าเป็นการรวบรวม ข้อมูลราคา
ภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ 

  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร 
ได้จากเว็บไซต์ส านักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะ 
ของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป 
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

1  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1  เคร่ืองผสมคอนกรีต เคร่ือง
 1.1.1  ชนิดเหล็กเหนียว 52,000 31
 1.1.2  ชนิดเหล็กหล่อ 53,400 31

1.2  เคร่ืองส่ันคอนกรีต เคร่ือง
 1.2.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 15,900 31
 1.2.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 17,600 31
 1.2.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 18,600 31

1.3  เคร่ืองตบดิน เคร่ือง 21,000 31

1.4  รถขุดตีนตะขาบ คัน
 1.4.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000 31 - 33
 1.4.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,733,000 31 - 33
 1.4.3  ขนาด 200 แรงม้า 7,200,000 31 - 33

1.5  รถตักหน้าขุดหลัง คัน
 1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 3,000,000 33 - 34
 1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,520,000 34 - 36

1.6  รถตักล้อยาง คัน
 1.6.1  ขนาด 100 แรงม้า 3,829,000 36 - 37
 1.6.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,740,000 37 - 38

1.7  รถเกล่ียดิน  ขนาด 150 แรงม้า คัน 7,375,000 38 - 39

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)



4

คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

1.8  รถบดล้อเหล็ก  ขนาด 10 ตัน คัน 3,230,000 39 - 40

1.9  เคร่ืองอัดอากาศ  ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เคร่ือง 66,000 41
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2  ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน  4  ล้อ คัน
 2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 385,000 42
 2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 533,000 42
 2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,205,000 42

2.2  รถไถ คัน
 2.2.1  ขนาด 8 แรงม้า 70,000 43
 2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 75,100 43

2.3  เคร่ืองพ่นยา เคร่ือง
 2.3.1  แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน
          -  ขนาด 2.5 แรงม้า 9,000 43
          -  ขนาด 3.5 แรงม้า 11,500 43
 2.3.2  แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 24,500 43

2.4  เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ือง 59,000 43

2.5  เคร่ืองช่ัง เคร่ือง
 2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
          -  ขนาด 1,000 กิโลกรัม 19,800 44
          -  ขนาด 2,000 กิโลกรัม 34,000 44
 2.5.2  แบบดิจิตอล
          -  ขนาด 300 กิโลกรัม 10,100 44
          -  ขนาด 500 กิโลกรัม 13,200 44
          -  ขนาด 1,000 กิโลกรัม 17,100 44
          -  ขนาด 2,000 กิโลกรัม 28,000 44
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2.6  เคร่ืองสูบน  า เคร่ือง
 2.6.1  แบบหอยโข่ง 
         เคร่ืองยนต์เบนซิน
          -  สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 7,000 45
          -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 8,200 45
          -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 13,500 45
         เคร่ืองยนต์ดีเซล
          -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400 45 - 46
          -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 105,900 46
         มอเตอร์ไฟฟ้า
          -  สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 9,000 46
          -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 17,300 46
          -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 36,100 46
 2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 96,300 47
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3  ครุภัณฑ์การแพทย์

3.1  เตียงเฟาว์เลอร์ เตียง
 3.1.1  ชนิดมือหมุน
          -  แบบ ก. 15,500 48
          -  แบบ ข. 16,000 48
 3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 45,000 48 - 49

3.2  เตียงตรวจภายใน เตียง 19,500 49

3.3  เตียงท าคลอด เตียง 55,000 49 - 50

3.4  รถเข็นชนิดน่ัง คัน 7,500 50

3.5  รถเข็นชนิดนอน คัน 20,000 50

3.6  รถเข็นท าแผล คัน 11,000 51

3.7  รถเข็นอาหาร คัน 10,000 51

3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน คัน 14,000 51
  

3.9  หม้อต้มเคร่ืองมือ เคร่ือง 12,500 51

3.10  ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000 52

3.11  เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ือง 11,800 52

3.12  เคร่ืองช่ังน  าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง เคร่ือง 20,000 53
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3.13  เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 70,000 53

3.14  ยูนิตท าฟัน ชุด 460,000 53 - 58

3.15  เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน เคร่ือง 13,000 58

3.16  ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอี สนามและโคมไฟ ชุด 65,000 58 - 59
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

4  ครุภัณฑ์การศึกษา

4.1  จักรท าลวดลาย คัน 8,500 60

4.2  จักรพันริม คัน
 4.2.1  แบบธรรมดา 14,500 60
 4.2.2  แบบอุตสาหกรรม 23,000 60

4.3  จักรอุตสาหกรรม คัน
 4.3.1  แบบเย็บผ้า 18,000 60
 4.3.2  แบบเย็บหนัง 20,000 60

4.4  หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตัว 12,700 60

4.5  หุ่นจ าลองกล้ามเนื อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน ตัว
 แบบเต็มตัว 150,000 60

4.6  หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทารกและ ตัว
 อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
 4.6.1  แบบคร่ึงตัว 111,000 61
 4.6.2  แบบเต็มตัว 235,000 61

4.7  หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั นสูงขนาดเต็มตัว ตัว
 4.7.1  แบบผู้ใหญ่ 520,000 61
 4.7.2  แบบเด็ก 410,000 61
 4.7.3  แบบทารก 300,000 61
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอ
 5.1.1  ขนาดเส้นทแยงมุม 100 น้ิว 12,900 62
 5.1.2  ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว 14,900 62
 5.1.3  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว 24,100 62
 5.1.4  ขนาดเส้นทแยงมุม 180 น้ิว 34,900 62
 5.1.5  ขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว 45,000 62
 หมายเหตุ : ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 น้ิว
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2  เคร่ืองฉายภาพ  3  มิติ เคร่ือง 19,900 62

5.3  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA เคร่ือง
 5.3.1  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 26,900 63
 5.3.2  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 27,900 63
 5.3.3  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 29,900 63
 5.3.4  ขนาด 4,500 ANSI Lumens 45,900 63
 5.3.5  ขนาด 5,000 ANSI Lumens 49,900 63
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เคร่ือง
 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
 5.4.1  ขนาด 43 น้ิว 15,000 63
 5.4.2  ขนาด 50 น้ิว 19,000 63
 5.4.3  ขนาด 55 น้ิว 23,000 63
 5.4.4  ขนาด 65 น้ิว 30,000 63
 5.4.5  ขนาด 70 น้ิว 35,000 63
 5.4.6  ขนาด 75 น้ิว 45,000 63
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 75 น้ิว
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1  ตู้เย็น ตู้
 6.1.1  ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,400 64
 6.1.2  ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500 64
 6.1.3  ขนาด 9 คิวบิกฟุต 13,000 64
 6.1.4  ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500 64
 6.1.5  ขนาด 16 คิวบิกฟุต 24,000 64
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 20 คิวบิกฟุต
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตู้แช่อาหาร ตู้
 6.2.1  ขนาด 20 คิวบิกฟุต 35,000 64
 6.2.2  ขนาด 32 คิวบิกฟุต 46,500 64
 6.2.3  ขนาด 45 คิวบิกฟุต 56,900 64
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3  เคร่ืองท าน  าเย็น แบบต่อท่อ เคร่ือง
 6.3.1  ขนาด 1 ก๊อก 12,800 64
 6.3.2  ขนาด 2 ก๊อก 14,600 64
 

6.4  เคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เคร่ือง 23,000 64 - 65

6.5  เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ือง
 6.5.1  แบบข้อแข็ง 9,500 65
 6.5.2  แบบข้ออ่อน 10,600 65
 6.5.3  แบบเข็น 13,800 65
 6.5.4  แบบล้อจักรยาน 12,000 65
 6.5.5  แบบน่ังขับ 170,000 65
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6.6  เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ือง
 6.6.1  ขนาด 22   น้ิว 11,000 65
 6.6.2  ขนาด 29.5 น้ิว 17,400 66

6.7  เตาแก๊ส เตา 9,900 66

6.8  เตาอบไมโครเวฟ เตา 8,000 66

6.9  เคร่ืองดูดควัน เคร่ือง 18,600 66

6.10  เคร่ืองซักผ้า เคร่ือง
 6.10.1  แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000 66
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 16 กิโลกรัม
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 6.10.2  แบบอุตสาหกรรม
            - ขนาด 50 ปอนด์ 268,000 66
            - ขนาด 125 ปอนด์ 805,000 66
            - ขนาด 200 ปอนด์ 963,000 66
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.11  เคร่ืองอบผ้า เคร่ือง
 6.11.1  ขนาด 50 ปอนด์ 215,000 66
 6.11.2  ขนาด 100 ปอนด์ 284,000 66
 6.11.3  ขนาด 200 ปอนด์ 430,000 66
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.1  เคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ือง
 ระบบ VHF/FM
 7.1.1  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 12,000 67
 7.1.2  ชนิดประจ้าท่ี
          - ขนาด 10 วัตต์ 28,000 67
          - ขนาด 40 วัตต์ 30,000 67
 7.1.3  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000 67

7.2  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง) เคร่ือง
 7.2.1   ขนาด 5 กิโลวัตต์ 58,500 67 - 68
 7.2.2   ขนาด 10 กิโลวัตต์ 165,000 67 - 68
 7.2.3   ขนาด 15 กิโลวัตต์ 253,500 67 - 68
 7.2.4   ขนาด 25 กิโลวัตต์ 429,000 67 - 68
 7.2.5   ขนาด 50 กิโลวัตต์ 524,000 67 - 68
 7.2.6   ขนาด 100 กิโลวัตต์ 750,000 67 - 68
 7.2.7   ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1,323,000 67 - 68
 7.2.8   ขนาด 300 กิโลวัตต์ 1,819,000 67 - 68
 7.2.9   ขนาด 400 กิโลวัตต์ 2,400,000 67 - 68
 7.2.10  ขนาด 500 กิโลวัตต์ 3,700,000 67 - 68
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

8  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลาง
8.1  รถน่ังส่วนกลาง คัน

 8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) 577,000 69
 8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี
          หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 70 กิโลวัตต์ 740,000 69
 8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี
          หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์ 965,000 69
 8.1.4  รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV)
          ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี
          และก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต้่ากว่า 50 กิโลวัตต์ 939,000 69

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
           - แบบธรรมดา 575,000 70
           - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 713,000 70
           - แบบดับเบ้ิลแค็บ 850,000 70
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
           - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 879,000 70
           - แบบดับเบ้ิลแค็บ 1,000,000 70
 8.2.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
           - หลังคาอลูมิเนียม 23,000 71
           - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 35,900 71
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.2.4  ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  
          2,700 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 75 กิโลวัตต์
           - แบบ 4 ล้อ 1,087,000 71
 8.2.5  ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
          ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 80 กิโลวัตต์ 1,092,000 71
 8.2.6  ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
          ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 105 กิโลวัตต์ 1,405,000 71
 8.2.7  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
          ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์
           - แบบกระบะเหล็ก 2,060,000 71
           - แบบกระบะเทท้าย 2,126,000 72
           - แบบบรรทุกน้้า 2,563,000 72

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 1,000,000 72
 8.3.2  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
          ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์
           - แบบเปิดข้างเทท้าย 2,235,000 72
           - แบบอัดท้าย 2,500,000 73
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

8.4  รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 1,358,000 73

8.5  รถยนต์ตรวจการณ์ คัน
 8.5.1  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
          หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 100 กิโลวัตต์
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
           - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,473,000 73
           - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,529,000 73

 8.5.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
          หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์
          เคร่ืองยนต์ดีเซล
           - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,359,000 74
           - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,664,000 74

8.6  รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 2,500,000 74

8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 1,120,000 75

8.8  รถจักรยานยนต์ คัน
 8.8.1  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 43,500 75
 8.8.2  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 50,000 75
 8.8.3  ขนาด 120 ซีซี 51,400 75
 8.8.4  ขนาด 150 ซีซี 81,900 75
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

  ข. รถประจ าต าแหน่ง  
8.9  รถประจ าต าแหน่ง คัน

 8.9.1  ระดับรองอธิบดี
          หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนท่ีฐานะเทียบเท่า
           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
             ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือ
             ก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 1,282,000 76
 8.9.2  ระดับอธิบดี
          รองปลัดกระทรวง
          เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวง
          ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
          รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
          เลขานุการรัฐมนตรี
          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
          หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
             ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือ
             ก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 1,676,000 76
 8.9.3  ระดับปลัดกระทรวง  
          เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
          หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
             ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ หรือ
             ก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 2,749,000 76
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.9.4  ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
          รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
          รองประธานวุฒิสภา
          รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
          หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
             ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ หรือ
             ก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 3,761,000 76

 8.9.5  ระดับรองนายกรัฐมนตรี  
          รองประธานรัฐสภา
          ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
          หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
             ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์ หรือ
             ก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 4,264,000 76
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9  ครุภัณฑ์โรงงาน

9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ ว ตัว 14,500 77

9.2  เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ตัว
 9.2.1  ขนาด 5 น้ิว 5,300 77
 9.2.2  ขนาด 6 น้ิว 5,800 77
 9.2.3  ขนาด 7 น้ิว 6,300 77
 9.2.4  ขนาด 9 น้ิว 6,400 77

9.3  เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ เคร่ือง
 9.3.1  แบบส่ัน ขนาด 112 x 225  มิลลิเมตร 8,300 77
 9.3.2  แบบสายพาน
          -  ขนาด 75 มิลลิเมตร 7,600 77
          -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 8,700 77

9.4  เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ เคร่ือง
 9.4.1  ขนาด 8 น้ิว 6,400 78
 9.4.2  ขนาด 9 น้ิว 6,900 78

9.5  เคร่ืองลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร เคร่ือง 10,100 78

9.6  เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ เคร่ือง
 9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000 78
 9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 17,200 78
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

9.7  แม่แรงตะเฆ่ เคร่ือง
 9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000 78
 9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000 78
 9.7.3  ขนาด 5 ตัน 24,400 78

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เคร่ือง
 9.8.1  ขนาด 800 กิโลกรัม 21,400 78
 9.8.2  ขนาด 1,000 กิโลกรัม 24,500 78
 9.8.3  ขนาด 1,200 กิโลกรัม 29,400 78
 9.8.4  ขนาด 1,500 กิโลกรัม 40,000 78
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

10  ครุภัณฑ์ส านักงาน

10.1  เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง
 10.1.1  ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า)
            - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 87,500 79
            - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 79
            - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 79
            - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 200,000 79

 10.1.2  ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า และสี)
            - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 120,000 79
            - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000 79
            - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 300,000 79
            - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 400,000 79

10.2  เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล เคร่ือง
 10.2.1  ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางน้ิว 111,000 79
 10.2.2  ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางน้ิว 180,000 79

10.3  เคร่ืองท าลายเอกสาร เคร่ือง
 10.3.1  แบบตัดตรง
            - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 19,300 79
            - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 30,000 79
            - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 66,600 79
 10.3.2  แบบตัดละเอียด
            - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000 79
            - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 42,700 79
            - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900 79
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

10.4  เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เคร่ือง
 10.4.1  แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 11,800 80
 10.4.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 19,300 80

10.5  เคร่ืองนับธนบัตร เคร่ือง
 10.5.1  แบบต้ังโต๊ะ 43,300 80
 10.5.2  แบบต้ังพ้ืน 67,500 80

10.6  เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) เคร่ือง
 10.6.1  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
            -  ขนาด 13,000 บีทียู 23,500 80 - 81
            -  ขนาด 15,000 บีทียู 25,700 80 - 81
            -  ขนาด 18,000 บีทียู 27,200 80 - 81
            -  ขนาด 20,000 บีทียู 30,900 80 - 81
            -  ขนาด 24,000 บีทียู 32,200 80 - 81
            -  ขนาด 26,000 บีทียู 36,300 80 - 81
            -  ขนาด 30,000 บีทียู 41,500 80 - 81
            -  ขนาด 32,000 บีทียู 43,000 80 - 81
            -  ขนาด 36,000 บีทียู 45,500 80 - 81
            -  ขนาด 40,000 บีทียู 49,500 80 - 81
            -  ขนาด 44,000 บีทียู 52,000 80 - 81
            -  ขนาด 48,000 บีทียู 53,500 80 - 81
            -  ขนาด 50,000 บีทียู 56,000 80 - 81
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.6.2  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
            -  ขนาด 13,000 บีทียู 30,900 80 - 81
            -  ขนาด 18,000 บีทียู 33,500 80 - 81
            -  ขนาด 20,000 บีทียู 35,500 80 - 81
            -  ขนาด 24,000 บีทียู 40,900 80 - 81
            -  ขนาด 30,000 บีทียู 47,200 80 - 81
            -  ขนาด 36,000 บีทียู 53,600 80 - 81
            -  ขนาด 40,000 บีทียู 58,500 80 - 81
            -  ขนาด 48,000 บีทียู 60,900 80 - 81
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.6.3  แบบติดผนัง
            -  ขนาด 12,000 บีทียู 16,800 80 - 81
            -  ขนาด 15,000 บีทียู 20,300 80 - 81
            -  ขนาด 18,000 บีทียู 21,500 80 - 81
            -  ขนาด 24,000 บีทียู 24,900 80 - 81
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.6.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
            -  ขนาด 12,000 บีทียู 18,500 80 - 81
            -  ขนาด 15,000 บีทียู 24,900 80 - 81
            -  ขนาด 18,000 บีทียู 27,900 80 - 81
            -  ขนาด 24,000 บีทียู 37,900 80 - 81
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.6.5  แบบตู้ต้ังพ้ืน 
            -  ขนาด 44,000 บีทียู 56,500 80 - 81
            -  ขนาด 56,000 บีทียู 57,500  80 - 81
 หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู
                เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.7  เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง เคร่ือง
 (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง)
 10.7.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           500 ซีเอฟเอ็ม 47,000 81
 10.7.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           1,000 ซีเอฟเอ็ม 55,000 81

10.8  เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ือง
 10.8.1  ขนาด 15 ลิตร 9,900 81
 10.8.2  ขนาด 25 ลิตร 14,000 81

10.9  เคร่ืองขัดพื น เคร่ือง 19,900 81

10.10  ถังน  า ใบ
 10.10.1  แบบไฟเบอร์กลาส 
              -  ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 5,200 82
              -  ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 7,000 82
              -  ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 8,300 82
              -  ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 10,000 82
 10.10.2  แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  6,400 82
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.10.3  แบบสเตนเลส
             -  ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 9,200 82
             -  ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 12,000 82
             -  ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 15,200 82
             -  ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 18,800 82

10.11  เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว เคร่ือง 42,000 82

10.12  เคร่ืองสแกนลายนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เคร่ือง 8,000 82

10.13  โต๊ะหมู่บูชา ชุด 8,000 82

10.14  ตู้เหล็ก ตู้
 10.14.1  แบบ 2 บาน 5,700 83
 10.14.2  แบบ 4 ล้ินชัก 6,700 83

10.15  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ตู้ 8,000 83



27

คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
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11  ครุภัณฑ์ส ารวจ

11.1  กล้องระดับ ชุด
 11.1.1  ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า 20,200 84
 11.1.2  ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า 30,500 84 - 85

11.2  กล้องวัดมุม ชุด
 11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา 85,000 85 - 86
 11.2.2  แบบอิเล็กทรอนิกส์
            -  ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
               (ระบบอัตโนมัติ) 103,000 86 - 87
            -  ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา  97,000 87 - 88
            -  ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา  84,100 88
            -  ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา  78,800 89

11.3  เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เคร่ือง 24,500 90

11.4  เคร่ืองตรวจจับโลหะใต้ดิน เคร่ือง 19,500 90
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
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ล าดับ
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

12  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

12.1  กล้องจุลทรรศน์ กล้อง
 12.1.1  ชนิดตาเดียว 11,000 91
 12.1.2  ชนิด 2 ตา 30,000 91
 12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 245,000 92

12.2  เคร่ืองนับเม็ดยา เคร่ือง 230,000 92

12.3  เคร่ืองวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั งโต๊ะ เคร่ือง 20,000 92
 

12.4  กล้องถ่ายภาพความร้อนส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ เคร่ือง
 ร่างกายบุคคล (Thermal Imager) 235,400 92

12.5  เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ เคร่ือง
 ท่ีใช้ในงานสาธารณสุข 75,000 93

12.6  เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง เคร่ือง
 ระบบโรตาร่ีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor)
 ท่ีใช้ในงานสาธารณสุข 85,000 93 - 94
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
      1.1  เคร่ืองผสมคอนกรีต           1)  ถังผสมคอนกรีตท ำจำกเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ

          2)  ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟุต (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม 
               และ 5 ลูกบำศก์ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
          3)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
         หมายเหตุ : 1 ลูกบำศก์ฟุต = 28.30 ลิตร

      1.2  เคร่ืองส่ันคอนกรีต           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
          3)  สำยจ้ีมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
          4)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดต่ ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ
         หมายเหตุ : เคร่ืองส่ันคอนกรีต มีช่ือเรียกช่ืออ่ืนคือ สำยจ้ีคอนกรีต

      1.3  เคร่ืองตบดิน           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  น้ ำหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 
          3)  แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
          4)  ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที
 

      1.4  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
               ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ
          2)  บุ้งก๋ีและควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและ Side Cutter
               (2)  ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศก์เมตร
               (3)  ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศก์เมตร
               (4)  ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศก์เมตร
               (5)  มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (6)  มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร
               (7)  มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (8)  มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที 
          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
          4)  ระบบขับเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

                 ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคล่ือนอิสระได้ 
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          5)  ระบบเคร่ืองล่ำง
               (1)  ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
               (2)  แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
                     600 มิลลิเมตร
               (3)  ระยะก่ึงกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
                     2,100 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กิโลกรัม
          7)  แรงฉุดลำก (Drawbar pull)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กิโลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กิโลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กิโลกรัม
          8)  ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
          9)  หลังคำกันแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass
        10)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจ์บอกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์จหรือสัญญำณไฟชำร์จ
               (6)  หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด
               (7)  กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด
               (8)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด
               (9)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชุด
             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                     ถึง 26 มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด
             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                     ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (12)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
             (13)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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             (14)  หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 
                     (Operation Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                       คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
            หมายเหตุ : ก ำลังเคร่ืองยนต์ท่ีก ำหนด จะก ำหนดเป็นก ำลังท้ังหมด
                            (Gross Power) หรือก ำลังสุทธิ (Net Power วัดท่ี Flywheel) 
                             ซ่ึงหักก ำลังของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วก็ได้ 
                             แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "ก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ" 
                             จึงสำมำรถเป็นได้ท้ังข้ันต่ ำของก ำลังท้ังหมดหรือก ำลังสุทธิก็ได้

      1.5  รถตักหน้าขุดหลัง  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
               ติดบุ้งก๋ีส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งก๋ีขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
               ระบบไฮดรอลิก
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
               ท่ีรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
          5)  บุ้งก๋ีตัก
               (1)  ชุดบุ้งก๋ีตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร
               (3)  ควำมสูงจำกพ้ืนดินถึงสลักบุ้งก๋ีขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งก๋ีขุด
               (1)  ชุดบุ้งก๋ีขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถม่ันคง ขณะขุดดิน
                     ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งก๋ีขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจุของบุ้งก๋ี ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร
               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขุดลึกได้  ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม
          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
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        10)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์จแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเช้ือเพลิง 
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชุด
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (8)  กระบอกอัดจำระบี จ ำนวน 1 ชุด
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                     ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
                     พร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
                     ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                     ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด
             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ 
                     (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                     และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
               ติดบุ้งก๋ีส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งก๋ีขุดด้ำนหลังรถควบคุมด้วย 
               ระบบไฮดรอลิก
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
               ท่ีรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
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          5)  บุ้งก๋ีตัก
               (1)  ชุดบุ้งก๋ีตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร
               (3)  ควำมสูงจำกพ้ืนดินถึงสลักบุ้งก๋ีขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งก๋ีขุด
               (1)  ชุดบุ้งก๋ีขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถม่ันคง
                     ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งก๋ีขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจุของบุ้งก๋ี ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร
               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม
          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
        10)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์จแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเช้ือเพลิง
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชุด
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (8)  กระบอกอัดจำระบี จ ำนวน 1 ชุด 
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
             (10)  ชุดประแจบล็อกส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                     ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และ
                     อุปกรณ์กำรขันพร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                     ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                     ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด
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             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation
                     Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่
                     (Parts Book)

      1.6  รถตักล้อยาง  1.6.1  ขนำด 100 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งก๋ี
               เป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic 
               หักเล้ียวกลำงล ำตัวมีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ
          5)  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 8,500  กิโลกรัม
          7)  บุ้งก๋ีและควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 1.60  ลูกบำศก์เมตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  8,500  กิโลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งก๋ีถึงพ้ืนดินไม่น้อยกว่ำ  3,500  มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อช่ัวโมง  มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
          9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
        10)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์จ หรือสัญญำณไฟชำร์จ
               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (7)  กระบอกอัดจำระบี จ ำนวน 1 ชุด
               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชุด
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             (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                     ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด
             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                     จ ำนวน 1 ชุด
             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
             (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                     (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
                     คู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.6.2  ขนำด 150 แรงม้ำ
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งก๋ี 
               แบบใช้งำนตัก ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
               หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หักเล้ียว
               กลำงล ำตัว มีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ
          5)  ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
          7)  บุ้งก๋ีและควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ 2.30 ลูกบำศก์เมตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 12,400 กิโลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งก๋ีถึงพ้ืนดินไม่น้อยกว่ำ 3,700 มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อช่ัวโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
          9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
        10)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
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               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์จ หรือสัญญำณไฟชำร์จ
               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (7)  กระบอกอัดจำระบี จ ำนวน 1 ชุด
               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชุด
             (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                     ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด
             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                     ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
             (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                     (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                     และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

      1.7  รถเกล่ียดิน           1)  เป็นรถเกล่ียดิน (Motor Grader) ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 
            ขนาด 150 แรงม้า                4 จังหวะ

          2)  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ 
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที  
               สตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยระบบไฟฟ้ำ
          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคล่ือน 4 ล้อหลัง
               ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
          4)  ระบบบังคับเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเล้ียวกลำงล ำตัว
          5)  มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
          7)  ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร และครำดกรุยดิน
               ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
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          9)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเช้ือเพลิง
               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์จ หรือสัญญำณไฟชำร์จ
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชุด
             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 
             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร 
                     ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                     ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (14)  กระบอกอัดจำรบี จ ำนวน 1 ชุด
             (15)  เกจ์วัดลมยำง จ ำนวน 1 ชุด
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และ
                     กำรบ ำรุงรักษำ (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                     (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

      1.8  รถบดล้อเหล็ก           1)  เป็นรถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือนขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ล้อหน้ำเป็น 
            ขนาด 10 ตัน                ล้อเหล็กหน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
          3)  ระบบถ่ำยทอดก 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)  ควำมถ่ีของกำรส่ันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 คร้ังต่อนำที
               (2)  น้ ำหนักส่ันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน    
          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy  ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์  
               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเช้ือเพลิง
               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์จ หรือสัญญำณไฟชำร์จ
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชุด
             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 
             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
                     ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                     ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
             (14)  กระบอกอัดจำรบี จ ำนวน 1 ชุด
             (15)  เกจ์วัดลมยำง จ ำนวน 1 ชุด
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้
                     และกำรบ ำรุงรักษำ (Operation  Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                     (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)
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      1.9  เคร่ืองอัดอากาศ           1)  เป็นเคร่ืองอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ช้ัน 
            ขนาด 300 ลิตรต่อนาที                (Two-stage  Compressor)/(Double stage) 

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบมีกำร์ดป้องกัน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 
               ติดต้ังบนถังนอนแบบอยู่กับท่ี  
          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection
          4)  สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์ 
               (150 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว)  และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery) 
               300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที/ซีเอฟเอ็ม)
          5)  มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0 - 300 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว 
               (0-20 บำร์)
          6)  ถังบรรจุอำกำศท ำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร 
               (10 ลูกบำศก์ฟุต)
          7)  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจำกถัง  
               และวำล์วถ่ำยน้ ำออกจำกถัง
          8)  เคร่ืองอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
          9)  ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีเทียบได้
         หมายเหตุ : เคร่ืองอัดอำกำศมีช่ือเรียกอ่ืน คือ เคร่ืองอัดลม เคร่ืองป๊ัมลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร
      2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนำด 25 แรงม้ำ
            ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ           1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ท่ีควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที
          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.2  ขนำด 40 แรงม้ำ
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ท่ีควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนำที
          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.3  ขนำด 85 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ  
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ท่ีควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที
          3)  ระบบส่งก ำลัง
               (1)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
                     ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
               (2)  มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน
          6)  ระบบไฮดรอลิก
               (1)  ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว
               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด
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      2.2  รถไถ           1)  เป็นรถไถชนิดเดินตำม 
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล
          3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ท่ีก ำหนดเป็นขนำดข้ันต่ ำ
          4)  มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ข้อเวียนซ้ำย

      2.3  เคร่ืองพ่นยา  2.3.1  แบบใช้แรงดันของเหลว
          1)  ขนำด 2.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 แรงม้ำ 
               (2)  เคร่ืองพ่นยำมีขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ  3/4"น้ิว (6หุน)
               (3)  มีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน
          2)  ขนำด 3.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ 
               (2)  เคร่ืองพ่นยำมีขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ  1"น้ิว (8หุน)
               (3)  มีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน

 2.3.2  แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
          1)  ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 3 แรงม้ำ
          2)  ควำมจุถังเช้ือเพลิงไม่ต่ ำกว่ำ 1.3 ลิตร
          3)  ควำมจุถังน้ ำยำไม่ต่ ำกว่ำ 12 ลิตร
          4)  ควำมเร็วลมไม่ต่ ำกว่ำ 80 เมตร/วินำที หรือ 288 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
          5)  มีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน
          หมายเหตุ : - ชนิดต้ังพ้ืน เหมำะส ำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พ้ืนท่ีกว้ำง
                            ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู ฯลฯ
                         - เคร่ืองพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพ้ืน มีช่ือเรียก 
                            ช่ืออ่ืน คือ เคร่ืองพ่นยำแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

      2.4  เคร่ืองพ่นหมอกควัน           1)  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
                     2)  ถังบรรจุน้ ำมันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่ำ 1.2 ลิตร
           3)  ถังบรรจุน้ ำยำเคมีไม่น้อยกว่ำ 5 ลิตร

          4)  ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อช่ัวโมง
          5)  มีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน
          หมายเหตุ : ใช้ส ำหรับกำรก ำจัดแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
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      2.5  เคร่ืองช่ัง  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
          1)  เป็นเคร่ืองช่ังแบบมีตุ้มถ่วง
          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดพิกัดข้ันต่ ำ

 2.5.2  แบบดิจิตอล
          1)  ขนำด 300 กิโลกรัม
               (1)  เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพ้ืน
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
          2)  ขนำด 500 กิโลกรัม
               (1)  เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพ้ืน
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
          3)  ขนำด 1,000 กิโลกรัม
               (1)  เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพ้ืน
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
          4)  ขนำด 2,000 กิโลกรัม
               (1)  เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพ้ืน
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
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      2.6  เคร่ืองสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโข่ง
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด
                     พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
                     ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                     ไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด
                     พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
                     ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                     ไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร หรือประมำณ 36 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด 
                     พร้อมท่ีจะใช้งำนได้

          เคร่ืองยนต์ดีเซล
          1)  สูบน้ ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
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               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด
                     พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 น้ิว (150 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด
                     พร้อมท่ีจะใช้งำนได้

          มอเตอร์ไฟฟ้ำ
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
                     ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
                     ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
                     ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งำนได้
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 2.6.2  แบบท่อสูบน้ ำพญำนำค
          1)  เป็นท่อสูบน้ ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 น้ิว ชนิดเพลำใน หัวโต
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ท่ี 2,400 รอบต่อนำที
          4)  ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคช่ัน
          5)  ขนำดท่อสูบน้ ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 น้ิว
               ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
          6)  ตัวท่อสูบน้ ำท ำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
               ไม่น้อยกว่ำ 1 น้ิว
          7)  ตัวเคร่ืองติดต้ังบนแท่นเหล็กหนำแข็งแรง ขับเคล่ือนด้วยระบบมู่เล่ย์
               และสำยพำน
          8)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  แท่นเหล็กเพ่ือติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ มีล้อส ำหรับเคล่ือนย้ำย 2 ล้อ 
                     ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 น้ิว
               (2)  สำยส่งน้ ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 น้ิว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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 3.  ครุภัณฑ์การแพทย์
      3.1  เตียงเฟาว์เลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะท่ีมีควำมแข็งแรง 
                     รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม 
                     เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
               (2)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
               (3)  พ้ืนเตียงท ำด้วยโลหะ
               (4)  มีมือหมุนยกพ้ืนเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพ้ืนด้ำนหลังให้สูงข้ึน
                     และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้ 
                     มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก
                     และไม่ต้องใช้น้ ำมันหล่อล่ืน
               (5)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                     และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมท่ีนอน)

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.
               (1)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยโลหะเหล่ียมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 น้ิว
                     ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
               (2)  พ้ืนเตียงปูด้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
               (3)  มีมือหมุนยกพ้ืนเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพ้ืนด้ำนหลังให้สูงข้ึน
                     และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
               (4)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ
                     และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (5)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมท่ีนอน)
               (6)  อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดข้ึนเตียงโครงท ำด้วยโลหะพ่นสี 

                       พ้ืนปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพ้ืนยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 
                     20 เซนติเมตร รำวก้ันเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เล่ือนข้ึน-ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟ้ำ
               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะท่ีมีควำมแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
               (2)  ท ำงำนเป็นระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้ำ  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
               (3)  พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย



49

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

               (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
               สำมำรถพับได้เป็น 3 ส่วน
          2)  โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับกันกระเทือน
               และกันเล่ือน ด้ำนล่ำงมีบันไดข้ึนเตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 
               20 เซนติเมตร ปูด้วยยำงกันเล่ือนบนโลหะเรียบ หรือปูด้วย
               แผ่นโลหะขรุขระ
          3)  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  57 x 185 x 80  เซนติเมตร
          4)  สำมำรถปรับระดับได้ท้ังส่วนบนและท่อนล ำตัว
          5)  มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

      3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  รวมท้ังพ้ืนเตียงและโครงสร้ำง
          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
          3)  พ้ืนเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและ
               ส่วนปลำยเท้ำควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 น้ิว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 น้ิว 
               สูงเท่ำกันตลอดควำมยำว (สูงไม่รวมเบำะ) 
               ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 น้ิว กว้ำงเท่ำกันตลอดควำมกว้ำง
          4)  ส่วนล ำตัว
               (1)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                     แต่ละล้อมีท่ีล็อกล้อ
               (2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใช้ฟันเฟือง ให้ข้ึนลงได้ท้ังทำงด้ำนศีรษะ
                     และด้ำนก้นและให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณท่ีวำงก้นมีแผ่นโลหะเล่ือนได้และต้องเล่ือนออกมำ
                     ให้พ้นปลำยเตียง (ส่วนล ำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
               (4)  มีท่ีให้มือคนไข้จับท้ังสองข้ำง ซ่ึงสำมำรถพับเก็บได้
               (5)  มีท่ีก้ันเตียงด้ำนข้ำงท้ัง 2 ข้ำง ซ่ึงถอดหรือพับเก็บได้เม่ือไม่ใช้
               (6)  ทำงด้ำนก้นมีท่ีส ำหรับใส่และรองขำท้ัง 2 ข้ำง
               (7)  มีท่ีรองรับขำ 2 ข้ำง ซ่ึงสำมำรถถอดเก็บได้ เล่ือนข้ึนลงได้
                     ปรับให้เอนได้ทุกทิศทำง
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          5)  ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีท่ีล็อกล้อ
          6)  มีเบำะฟองน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
               วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกับขนำดเตียงแต่ละส่วน
          7)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  บันไดข้ึนเตียงชนิด 2 ช้ัน ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซ่ึงบุผิวด้ำนบน
                     ด้วยยำง ส ำหรับให้คนไข้ก้ำวข้ึนเตียง 1 ตัว
               (2)  เก้ำอ้ีกลมสำมำรถปรับสูงต่ ำได้  ประมำณ 45 - 60 เซนติเมตร
                     พ้ืนรองน่ังท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ท ำด้วยโลหะพ่นสี
                     ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงท้ัง 4 ขำ

      3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดน่ัง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 น้ิว
          3)  พ้ืนท่ีน่ังและพนักพิงหลังท ำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เป็นสนิม
          4)  ท่ีน่ังขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 น้ิว
          5)  มีท่ีวำงเท้ำท ำด้วยอะลูมิเนียม
          6)  มีท่ีวำงแขน 2 ข้ำง ท ำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

      3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหำม
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 น้ิว
          3)  ช้ันล่ำงมีท่ีส ำหรับวำงของท ำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม
               ติดกับตัวรถ
          4)  มีท่ีส ำหรับใส่ถังออกซิเจน ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          5)  มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ
          6)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 200 x 80 เซนติเมตร
          7)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  เสำน้ ำเกลือท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
               (2)  เปลหำมท ำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือโลหะไม่เป็นสนิม 
                     มีเบำะหุ้มหนังเทียม
               (3)  รำวก้ันเตียง
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      3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เป็นรถเข็นท ำแผลชนิดมีอ่ำง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  ช้ันบนมีท่ีวำงขวดน้ ำยำประมำณ 7 ท่ี มีท่ีวำงกระปุกส ำลี ประมำณ 3 ท่ี
          4)  มีล้ินชัก 2 ช่อง
          5)  มีรำวโลหะไม่เป็นสนิมก้ันกันของหล่น 3 ด้ำน ท้ัง 2 ช้ัน
          6)  ติดล้อท้ัง 4 ล้อ
          7)  มีท่ีจับส ำหรับเข็นเคล่ือนท่ี
          8)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32  น้ิว
          9)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  ถำดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
               (2)  อ่ำงกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
               (3)  ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ

      3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เป็นรถเข็น 3 ช้ัน 
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีล้อจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  มีด้ำมจับเข็นเคล่ือนท่ีได้
          5)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 18 x 32 x 32  น้ิว

      3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน           1)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำข่ำยโลหะไม่เป็นสนิม
               ท้ัง 4 ด้ำน
          2)  พ้ืนท ำด้วยโลหะ
          3)  มีล้อยำงจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 105 x 70 เซนติเมตร

      3.9  หม้อต้มเคร่ืองมือ           1)  ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          2)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4  น้ิว
          4)  ขนำดท่ีก ำหนดวัดจำกภำยใน
          5)  มีถำดวำงเคร่ืองมือ ยกข้ึนลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
          6)  มีระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
               ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ เม่ือควำมร้อนสูงเกินไป



52

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

      3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ท้ังหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
               เพ่ือเล่ือนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
          2)  เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำข้ึน  
               โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
          3)  บอกอุณหภูมิและควำมช้ืนสัมพัทธ์ภำยในตู้ได้
          4)  ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
               สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
               ตัดกระแสไฟฟ้ำได้เม่ืออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยส ำหรับเด็ก
          5)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
               (Servo Control)
          6)  มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟิลเตอร์
               ส ำหรับกรองแบคทีเรียและเช้ือโรคได้
          7)  มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
               (1)  กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
               (2)  ระบบกำรท ำงำนขัดข้อง
               (3)  กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง
               (4)  อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกท่ีต้ังไว้
               (5)  อุณหภูมิท่ีตัวผู้ป่วยต่ำงจำกท่ีต้ังไว้
          8)  สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้
          9)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
         หมายเหตุ : เร่ืองคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพ่ิมเติม
                         ได้ตำมท่ีผู้ใช้พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

      3.11  เคร่ืองดูดเสมหะ           1)  เป็นเคร่ืองดูดเสมหะชนิดห้ิว 
          2)  ตัวเคร่ืองน้ ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
          3)  Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
          4)  มีมำตรวัดควำมดันได้ต้ังแต่ 0 - 0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 
               0 - 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับ
               แรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
          5)  มีขวดบรรจุเสมหะ
          6)  มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเคร่ือง
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      3.12  เคร่ืองช่ังน ้าหนัก           1)  เป็นเคร่ืองช่ังน้ ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล 
              แบบดิจิตอล                มีท่ีวัดส่วนสูงในตัว
              พร้อมท่ีวัดส่วนสูง           2)  สำมำรถช่ังน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม

          3)  สำมำรถช่ังได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
          4)  วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
          5)  สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

      3.13  เคร่ืองวัดความดัน           1)  เป็นเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
              โลหิตชนิดอัตโนมัติ                โดยใช้ Cuff แบบวงกลม 
              แบบสอดแขน           2)  เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric

          3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ท้ังแขนซ้ำยและแขนขวำ
          4)  มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
          5)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
              (mmHg) และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง

               40 - 180 คร้ังต่อนำที 

      3.14  ยูนิตท้าฟัน  ก.  คุณสมบัติท่ัวไป
          1)  ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเคร่ืองกรอฟัน ระบบควบคุม
               ระบบดูดน้ ำลำย ระบบน้ ำบ้วนปำก และเก้ำอ้ีคนไข้
          2)  ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ ำ ส ำหรับเคร่ืองขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
               ปริมำณน้ ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Valve ส ำหรับเสียบท่อน้ ำได้
          3)  มีท่ีดูฟิล์มเอกซเรย์ ในต ำแหน่งท่ีผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวก
               และชัดเจน
          4)  ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟ้ำ
               ให้ไม่เกิน 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนท่ีใช้จ่ำยพลังให้กับมอเตอร์ต้นก ำลัง

 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  ระบบให้แสงสว่ำง
               (1)  แสงสว่ำงท่ีได้ปรำศจำกควำมร้อน
               (2)  ให้ควำมเข้มแสงท่ีระยะโฟกัสไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน
                     28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
               (3)  ระยะโฟกัสท่ีปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
               (4)  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
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               (5)  สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้
               (6)  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  
                     สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกท้ังแนวด่ิงและแนวระนำบ
          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟัน
               (1)  เคร่ืองก ำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)
                     -  เป็นระบบท่ีไม่ใช้น้ ำมันหล่อล่ืน                            
                     -  ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
                     -  จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที
                     -  สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ท่ี 5 บำร์ 
                         ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
                     -  มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด เม่ือเกิดภำวะผิดปกติ
                     -  ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร 
                         พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัด
                         ท่ีเก็บอยู่ในถังและมีวำล์วเปิดปล่อยอำกำศอัดและน้ ำท้ิง
                         ติดต้ังใช้งำนได้อย่ำงสะดวก
                     -  มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดัน
                         อำกำศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอำกำศอัด
                         ไม่ต่ ำกว่ำ 5 บำร์
                     -  ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดต้ังในห้องติดต้ังยูนิตท ำฟัน
                         โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องมีองค์ประกอบและ
                         กำรติดต้ังเรียงล ำดับ ก่อนเข้ำยูนิตท ำฟัน ดังน้ี
                                  ขจัดน้ ำท่ีเกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย
                        Water Separator ชนิด Auto-drained ท่ีมี  Differential 
                        Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์
                        ท่ีมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure 
                         Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ
                         เทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
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                                  กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน 
                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมี
                        ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
                        พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว
                     -  ในกรณีท่ีใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดท่ีมิได้เป็นไปตำม
                         ท่ีก ำหนดข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ ำ
                         ตำม Quality Air Class ท่ี 1.6.1 ของ  ISO8573 
                        (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน Water Pressure 
                        Dew Point = 10    C Oil = 0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
                        โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุง
                        คุณภำพลม
          3)  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย
               (1)  ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอ  โดยมีคุณสมบัติ
                     -  เป็นชนิดท่ีมีรูน้ ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur 
                         จำกกำรกรอฟันท่ีส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
                     -  ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
                         หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type
                        (4 Holes)
                     -  สำมำรถฆ่ำเช้ือโรคโดยกำรน่ึงฆ่ำเช้ือได้ โดยทนควำมร้อน
                         ได้สูงถึง 135 องศำเซลเซียส
               (2)  ด้ำมกรอช้ำ
                     -  Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
                         โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
                     -  สำมำรถต่อสเปรย์น้ ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
                     -  มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
                         อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
                     -  สำมำรถฆ่ำเช้ือโรคโดยกำรน่ึงฆ่ำเช้ือได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
                        135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
               (3)  Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ ำหรือลม หรือน้ ำและลมพร้อมกัน
                     ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆ่ำเช้ือด้วยกำรน่ึงฆ่ำเช้ือได้
               (4)  สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิคอน
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               (5)  ภำชนะบรรจุน้ ำกล่ันส ำหรับใช้กับหัวกรอ
                     -  เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
                     -  มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
                     -  สำมำรถถอดเปล่ียนภำชนะออกเพ่ือเติมน้ ำหรือ
                        ท ำควำมสะอำดได้สะดวก
                     -  มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปล่ียน
                     -  มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ
          4)  ระบบควบคุม
               (1)  ระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                     -  มีระบบ First Priority
                     -  มีระบบป้องกันกำรดูดน้ ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ
                     -  สำมำรถปรับปริมำณน้ ำและแรงดันอำกำศอัดด้ำมกรอ
                         ในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
                     -  ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยท่ีเป็นทำงเดินของน้ ำและอำกำศอัด
                         ในระบบ
                     -  สำยท่ีเป็นทำงเดินของน้ ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม
                         ต้องเป็นสำยท่ีท ำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
                         Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำย
                         ท่ีตัวสำย
                     -  มีท่ีวำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ท่ี 
                         ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ท่ี และ Triple Syringe 1 ท่ี
                     -  มีท่ีวำงถำดใส่เคร่ืองมือ
                     -  ท่ีใส่ด้ำมกรอและท่ีวำงถำดใส่เคร่ืองมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
                     -  ท่ีใส่ด้ำมกรอและท่ีวำงถำดใส่เคร่ืองมือสำมำรถเคล่ือนท่ีได้
                         ท้ังแนวรำบและแนวด่ิงและคงท่ีได้ทุกจุดท่ีต้องกำร 
                        (ท้ังน้ี เม่ือปิดเคร่ืองแล้วสำยของด้ำมกรอ
                         จะต้องไม่ลดระดับลงถูกพ้ืน )
               (2)  สวิตช์เท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ ำ และปรับ
                     ระดับพนักพิงของเก้ำอ้ีคนไข้  ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                     และสำมำรถเลือกให้หัวกรอท ำงำนอย่ำงเดียว 
                     หรือท ำงำนแบบมีน้ ำร่วมด้วย
          5)  ระบบดูดน้ ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
               (1)  เป็น Motor Suction หรือ Air Suction 
                     ท่ีไม่ใช้น้ ำร่วมในกำรท ำให้เกิดแรงดูด
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               (2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ไม่ต่ ำกว่ำ
                     - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  หรือเทียบเท่ำ
               (3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำน
                     พร้อมกันได้ และกำรท ำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ
               (4)  มีท่ีดักเศษวัสดุท่ีดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ ำท้ิง และสำมำรถน ำออกมำล้ำง
                     และท ำควำมสะอำดได้
               (5)  ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
               (6)  มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด กรณีใช้งำนต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน
               (7)  ลมท่ีปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
                     โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
               (8)  Bacterial Filter สำมำรถถอดเปล่ียนหรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก
                     และมีส ำรอง 1 ชุด
               (9)  สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction 
                     ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
                     หรือตีบตัวขณะใช้งำน
          6)  ระบบน้ ำบ้วนปำก
               (1)  มีท่ีกรองน้ ำก่อนท่ีจะเข้ำสู่ระบบน้ ำบ้วนปำก และสำมำรถถอดท่ีกรอง
                     มำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (2)  มีระบบควบคุมปริมำณน้ ำลงถ้วยน้ ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติ
                     (ใช้น้ ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
               (3)  อ่ำงน้ ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบท ำด้วยวัสดุท่ีครำบสกปรกไม่เกำะติด
                     มีท่อน้ ำปล่อยน้ ำลงในอ่ำง และมีท่ีกรองวัสดุหยำบภำยในอ่ำง
                     ท่ีสำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (4)  มีท่ีกรองวัสดุก่อนลงท่อน้ ำท้ิงท่ีสำมำรถถอดมำล้ำงและ
                     ท ำควำมสะอำดได้
               (5)  มี Triple Syringe 1 ชุด  พร้อมท่ีวำง 
                     (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3) (3) )
          7)  เก้ำอ้ีคนไข้
               (1)  สำมำรถปรับพนักเก้ำอ้ีให้เอน น่ัง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
                     ควำมสูงต่ ำของเก้ำอ้ีได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
               (2)  Headrest  จะต้องมีท่ีรองรับ Occipital Prominence
                     ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำร
                     ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้
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               (3)  ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
                     Position)  เม่ือใช้กับคนไข้ท่ีมีน้ ำหนักตัวมำก ต ำแหน่งท่ีต้ังไว้
                     ต้องไม่เปล่ียนแปลง
               (4)  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
                     จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังน้ี บริเวณถำดวำงเคร่ืองมือ
                     เก้ำอ้ีคนไข้ และบริเวณอ่ำงบ้วนปำก
          8)  อุปกรณ์ประกอบ
               (1)  เก้ำอ้ีทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้
                     ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support
               (2)  เก้ำอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ
                     ควำมสูง - ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  
                     และท่ีพักเท้ำ
               (3)  ด้ำมกรอเร็วแบบท่ีใช้ส ำหรับกำรผ่ำตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลม
                     ออกจำกด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบัติงำน น่ึงฆ่ำเช้ือโรคได้โดยทน
                     ควำมร้อนได้ถึง 135 องศำเซลเซียส
               (4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA   
                     ใช้ควบคุมยูนิตท ำฟันทุกระบบท่ีใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดัน
                     กระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180 - 260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ำ
                     ท่ีปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%

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

          3)  ควำมเร็วของกำรส่ันไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  มีหน้ำปัดบอกเวลำท ำงำนของเคร่ือง พร้อมท่ีต้ังเวลำท ำงำนแบบอัตโนมัติ 
          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จ ำนวน 2 ชุด
          6)  มีสวิตช์เปิด - ปิดเคร่ือง
          7)  มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย
          8)  มีระบบกันสะเทือนของชุดป่ันผสมสำรอุดฟัน
          9)  ขณะเคร่ืองท ำงำน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนท่ี

      3.16  ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ี  ก.  คุณสมบัติท่ัวไป
              พร้อมเก้าอี สนาม           1)  ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
              และโคมไฟ           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน้ ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอ้ีสนำม 

               และเก้ำอ้ีผู้ปฏิบัติกำร
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 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  เคร่ืองดูดน้ ำลำย
               (1)  ก ำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
               (2)  มีท่ีปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถต้ังค่ำแรงดูดท่ีต้องกำร
                     ให้คงท่ีโดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง  
                     0  ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นอย่ำงต่ ำ
               (3)  มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 
                     0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
               (4)  ภำชนะบรรจุน้ ำลำยเป็นขวดใสท ำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก
                     ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
               (5)  มีระบบป้องกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเคร่ือง
               (6)  หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำท่อดูด
               (7)  ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร
               (8)  สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร
          2)  โคมไฟส่องปำก
               (1)  โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
                     ควำมเข้มของแสงท่ีระยะโฟกัสอยู่ระหว่ำง 
                    13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx) ท่ีระยะโฟกัสมีค่ำ 
                    Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน) 
               (2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุท่ีไม่เป็นสนิมหรือเคลือบ
                     ป้องกันสนิมสำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกท้ังแนวด่ิง
                     และแนวระนำบ
               (3)  เสำและตัวฐำน ท ำด้วยวัสดุท่ีไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
                     มีควำมม่ันคง  มีล้อเล่ือนท่ีฐำน  สำมำรถเคล่ือนท่ีได้สะดวกโดยไม่ล้ม
               (4)  ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           3)  เก้ำอ้ีสนำม (เก้ำอ้ีส ำหรับผู้รับบริกำร)  มีพนักพิงท่ีปรับเอนได้ มีท่ีพิงศีรษะ
               ผู้รับบริกำรท่ีสำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
               ควำมสูงของเก้ำอ้ีพอเหมำะกับผู้ให้บริกำร  โดยสำมำรถท ำงำนได้สะดวก
               เก้ำอ้ีสำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก  มีท่ีวำงถ้วยน้ ำและท่ีบ้วนปำก
               ในต ำแหน่งท่ีสะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
          4)  เก้ำอ้ีผู้ปฏิบัติงำน (เก้ำอ้ีผู้ให้บริกำร) มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง - ต่ ำ ได้
               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา
      4.1  จักรท้าลวดลาย           เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ เย็บผ้ำและท ำลวดลำยได้อัตโนมัติ 

          ไม่ต่ ำกว่ำ 8 ลวดลำย รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

      4.2  จักรพันริม  4.2.1  แบบธรรมดำ ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ รำคำพร้อมโต๊ะ
            และอุปกรณ์

 4.2.2  แบบอุตสำหกรรม
          1)  ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย
          2)  ตะเข็บพันริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร
          3)  ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
          5)  เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

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

      4.4  หุ่นจ้าลองโครงกระดูก           สำมำรถแยกช้ินส่วนได้
            มนุษย์แบบเต็มตัว  

 
      4.5  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อ           สำมำรถแยกช้ินส่วนได้
            สลับเพศได้พร้อม  
            อวัยวะภายใน
            แบบเต็มตัว
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      4.6  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอด  4.6.1  แบบคร่ึงตัว  
            และฝึกตัดเย็บ           1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
            พร้อมทารก และ           2)  สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
            อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก

 4.6.2  แบบเต็มตัว  
          1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
          2)  สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
  

     4.7  หุ่นจ้าลองฝึก           1)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ ควบคุมกำรท ำงำนด้วย
           ปฏิบัติการช่วยชีวิต                เคร่ืองคอมพิวเตอร์
           ขั นสูง แบบเต็มตัว           2)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ  โดยมีลักษณะทำง
           (แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก)                กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
           3)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ ำ
           4)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ร่วมกับ

               เคร่ืองกระตุ้นควำมดันโลหิต
          5)  สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้ำ
               ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล
          6)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรฟังเสียงปอดและหัวใจ ท้ังปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
      5.1  จอรับภาพ           1)  ขนำดเส้นทแยงมุม …
            ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                5.1.1  ขนำด 100 น้ิว หรือ 60 x 80 น้ิว หรือ 60 x 84  น้ิว

                         หรือ 64 x 84 น้ิว หรือ  5 x 7 ฟุต  หรือ 6 x 6 ฟุต
               5.1.2  ขนำด 120 น้ิว หรือ 72 x 96 น้ิว หรือ 84 x 84  น้ิว
                         หรือ 89 x 92 น้ิว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต

                5.1.3  ขนำด 150 น้ิว หรือ 96 x 120 น้ิว หรือ 108 x 108 น้ิว 
                          หรือ 93 x 124 น้ิว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต

               5.1.4  ขนำด 180 น้ิว หรือ 108 x 144  น้ิว หรือ 110 x 147 น้ิว  
                         หรือ 9 x 12 ฟุต
               5.1.5  ขนำด 200 น้ิว หรือ 144 x 144  น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว 
                         หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 x 12 ฟุต
          2)  ทุกขนำดตำมข้อ 1)  จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด  
               ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
         หมายเหตุ : ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

      5.2  เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ           1)  เป็นเคร่ืองถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ 
               แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
          2)  อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS 
               ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1/3 น้ิว
          3)  สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
          4)  ให้ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 850,000 พิกเซล
          5)  มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
          6)  มีแขนไฟส่องสว่ำงสองข้ำงชนิด LED
          7)  มีช่องต่อสัญญำณอย่ำงน้อย  ดังน้ี  
               (1) Input ได้แก่ RGB (VGA) x 2  RS-232 x 1 USB x 1
               (2) Output ได้แก่ RGB (VGA) x 2  RS-232 x 1 
          8)  สินค้ำมีกำรรับประกันคุณภำพ อะไหล่ และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 
               1 ปี
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      5.3  เคร่ืองมัลติมีเดีย           1)  เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉำยภำพ
            โปรเจคเตอร์                จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
          3)  ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพ
          4)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงข้ันต่ ำ (ANSI Lumens)
         หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีช่ือเรียกในช่ืออ่ืน ๆ เช่น
                         วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดำต้ำโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉำยภำพ 
                         จำกสัญญำณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ 
                         ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น กำรระบุช่ือครุภัณฑ์ให้ใช้ค ำว่ำ 
                         "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ..... ขนำด …… ANSI Lumens 
                         และกำรเขียนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะในข้อ 3) 
                         ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับช่ือครุภัณฑ์

      5.4 โทรทัศน์           1)  ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) (พิกเซล) 
           แอล อี ดี (LED TV)           2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดจอภำพ (น้ิว)
           แบบ Smart TV           3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
           ระดับความละเอียด           4)  สำมำรถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
           จอภาพ           5)  เป็นระบบปฏิบัติกำร Android  Tizen  VIDAA U  webOS  หรืออ่ืน ๆ
           3840 x 2160 พิกเซล           6)  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพ่ือกำรเช่ือมต่อสัญญำณภำพและเสียง

          7)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
          8)  มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว 



64

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
      6.1  ตู้เย็น           1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นควำมจุภำยในข้ันต่ ำ

          2)  เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
               แห่งประเทศไทย
          3)  กำรจัดซ้ือตู้เย็นขนำดอ่ืนให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
               นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ

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

      6.3  เคร่ืองท้าน ้าเย็น           แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
            แบบต่อท่อ           1)  ตัวเคร่ืองท้ังภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม

          2)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะก่ัว
          3)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด - ปิดน้ ำ
          4)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
          5)  ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง อุปกรณ์กำรติดต้ัง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
               และไม่รวมเคร่ืองกรองน้ ำ

      6.4  เคร่ืองท้า           1)  มีหัวก๊อกจ่ำยน้ ำ โดยเป็น น้ ำร้อน 1 หัว น้ ำเย็น 1 หัว
             น ้าร้อน - น ้าเย็น           2)  เป็นเคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพ้ืน ระบบต่อท่อประปำ
            แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก           3)  มีระบบกรองน้ ำในตัวเคร่ือง

          4)  ควำมจุถังเก็บน้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
          5)  ควำมจุถังเก็บน้ ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
          6)  ตัวเคร่ืองท้ังภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะก่ัว
          8)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด - ปิดน้ ำ
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          9)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
        10)  ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
        11)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
 

      6.5  เคร่ืองตัดหญ้า           แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
          3)  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเข็น
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
          3)  รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 น้ิว

          แบบล้อจักรยำน
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็น
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 น้ิว
          4)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 น้ิว
          5)  ควำมจุถังน้ ำมันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร

         แบบน่ังขับ
          1)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
          2)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 น้ิว
          3)  มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

      6.6  เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  6.6.1  ขนำด 22 น้ิว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 น้ิว  
          6)  ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
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 6.6.2  ขนำด 29.5 น้ิว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ
          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 น้ิว  

      6.7  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
          2)  มีเตำอบในตัว
 

      6.8  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
          2)  ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

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

      6.10  เคร่ืองซักผ้า  6.10.1  แบบธรรมดำ
          1)  เป็นขนำดท่ีสำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำท่ีก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิดฝำบน
          3)  มีระบบป่ันแห้งหรือหมำด

 6.10.2  แบบอุตสำหกรรรม
          1)  เป็นขนำดท่ีสำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำท่ีก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว
 

      6.11  เคร่ืองอบผ้า           1)  เป็นขนำดท่ีสำมำรถอบผ้ำได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำท่ีก ำหนด 
          2)  ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
      7.1  เคร่ืองรับส่ง - วิทยุ  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์
               ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง แท่นชำร์จ แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสำยำง เหล็กพับ
          2)  ขนำดก ำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
               ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง เพำเวอร์ซัพพลำย ไมโครโฟน
          3)  ขนำดก ำลังส่ง 25 วัตต์
               ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง ไมโครโฟน เสำอำกำศ อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด
               หนังสือคู่มือ
          หมายเหตุ : ย่ำนควำมถ่ีส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 mHz

      7.2  เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนำด 5 กิโลวัตต์ข้ึนไป เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
          2)  ทุกขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดกิโลวัตต์ข้ันต่ ำ
          3)  รำยละเอียดประกอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแต่ละชุดมีดังน้ี
               (1)  แผงสวิตซ์   1 อัน
               (2)  โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
               (3)  แอมมิเตอร์  1 อัน
               (4)  หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมข้ัว 1 ชุด
               (5)  สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน  
               (6)  คัตเอำต์ 1 อัน
               (7)  ท่ีเสียบปล๊ัก 2 จุด
               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (ส ำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ข้ึนไป)
          4)  คุณสมบัติทำงเทคนิคท่ัวไป
               (1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
                     ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
                     220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
                     ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Voltage
                     Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปล่ียนแปลง ดังน้ี
                     -  ไม่เกิน + 5 , - 5 % ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด
                        น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
                     -  ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด
                        ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
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               (4)  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
                     สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีมีค่ำ Power Factor
                     ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป
               (5)  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งก ำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
          5)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
          หมายเหตุ : 1 kVA  =  0.8 kW
                          กำรติดต้ังอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
                         1.  กำรติดต้ังเดินรำงแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
                         2.  กำรติดต้ังอุปกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์
                              พร้อมบำนเกล็ดของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำ
                              ไปสู่ภำยนอกห้อง
                         3.  กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ำ
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คุณสมบัติของเคร่ืองยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามท่ีส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 อุตสาหกรรมก้าหนด
 รถยนต์ท่ีมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต้่ากว่า ซีซี ท่ีก้าหนด 
 ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ท่ีก้าหนดไว้

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

          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน
         หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
                       อ้ำงอิงตำมท่ีส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมก ำหนด

  8.1.2  ปริมำตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี 
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 70 กิโลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

 8.1.3  ปริมำตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

 8.1.4  รถยนต์ไฟฟ้ำแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 
          1,800 ซีซี และก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 50 กิโลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู เคร่ืองยนต์ไฮบริด  
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน
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      8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
          1)  แบบธรรมดำ
               (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
               (2)  เป็นรถช่วงยำว
               (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
               (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
          2)  แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 
               (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
               (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับน่ังหรือเก็บของได้
               (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
               (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
          3)  แบบดับเบ้ิลแค็บ
               (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
               (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู
               (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.2  ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
          1)  แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 
               (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
               (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับน่ังหรือเก็บของได้
               (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
               (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
          2)  แบบดับเบ้ิลแค็บ
               (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
               (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู
               (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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 8.2.3  หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
          -  หลังคำอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
              มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง มีท่ีน่ังสองแถว
          -  หลังคำส ำเร็จรูป ชนิดท ำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อม
              กระจกเล่ือน ฝำท้ำยเปิดแบบโช๊คอัพ  มีท่ีน่ังสองแถว พร้อมยำงปูพ้ืน
              หรือชุดเบำะมำตรฐำนน่ังพ้ืน

 8.2.4  ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก
               ไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

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

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

 8.2.7  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี
          หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
          1)  แบบกระบะเหล็ก
               (1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                     ไม่ต่ ำกว่ำ  12,000  กิโลกรัม
               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
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           2)  แบบกระบะเทท้ำย
               (1)  ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ
               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
               (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
          3)  แบบบรรทุกน้ ำ
               (1)  จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร
               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
               (3)  เป็นรำคำพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์

      8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
          ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
          1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
               หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
          2)  พ้ืนตัวถังท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
          3)  มีบำนเล่ือนข้ึน - ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
          4)  มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
          5)  ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
          6)  มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
          ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 
          1)  แบบเปิดข้ำงเทท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนำ
                     ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ ำหนัก
                     ของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
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          2)  แบบอัดท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
                     และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนำไม่น้อยกว่ำ
                     4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ ำหนักของรถ
                     รวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
               (4)  ชุดอัดท้ำยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิตแรงดันสูงสุด
                     ไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว
               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

      8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ีน และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีน่ัง
            ขนาด 12 ท่ีน่ัง           2)  เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
            ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
            ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
            หรือก้าลังเคร่ืองยนต์
            สูงสุดไม่ต้่ากว่า 
            90 กิโลวัตต์

      8.5  รถยนต์ตรวจการณ์           1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
          8.5.1 ปริมาตร           2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
                  กระบอกสูบ           3)  มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ 
                  ไม่ต้่ากว่า                และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                  2,000 ซีซี           4)  ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ ำสุดถึงพ้ืน) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                  หรือก้าลัง           5)  โครงสร้ำงหลังคำเป็นช้ินเดียวตลอดคัน
                  เคร่ืองยนต์           6)  มีประตูด้ำนหลัง
                  สูงสุดไม่ต้่ากว่า
                  100 กิโลวัตต์
                   เคร่ืองยนต์เบนซิน
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          8.5.2 ปริมาตร           1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
                  กระบอกสูบ           2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
                  ไม่ต้่ากว่า           3)  มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ 
                  2,000 ซีซี                และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                  หรือก้าลัง           4)  ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ ำสุดถึงพ้ืน) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                  เคร่ืองยนต์           5)  โครงสร้ำงหลังคำเป็นช้ินเดียวตลอดคัน
                  สูงสุดไม่ต้่ากว่า           6)  มีประตูด้ำนหลัง
                  110 กิโลวัตต์
                  เคร่ืองยนต์ดีเซล

      8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
            ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
            ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน้ ำเกลือ
            หรือก้าลังเคร่ืองยนต์           4)  มีท่ีจัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ ำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
            สูงสุดไม่ต้่ากว่า                เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกท่ีจัดเก็บ
            90 กิโลวัตต์                ในกรณีท่ีรถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ ำ

          5)  มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดก ำลังส่งไม่ต่ ำกว่ำ 25 วัตต์ 
               พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด
          6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชุดเฝือกลม 
               (7)  ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อก๊ำซ
               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
               (9)  เก้ำอ้ีเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
             (10)  เคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
             (11)  เคร่ืองช่วยหำยใจอัตโนมัติ   
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      8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
            (รถกระบะ)           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
            ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ท่ีแขวนน้ ำเกลือ
            ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  มีท่ีจัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ ำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
            หรือก ำลังเคร่ืองยนต์                เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกท่ีจัดเก็บ
            สูงสุดไม่ต้่ากว่า                ในกรณีท่ีรถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ ำ
            110 กิโลวัตต์           5)  มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดก ำลังส่งไม่ต่ ำกว่ำ 25 วัตต์ 

               พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด
          6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชุดเฝือกลม 
               (7)  ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อก๊ำซ
               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
               (9)  เก้ำอ้ีเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
             (10)  ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

  
      8.8  รถจักรยานยนต์           1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบข้ันต่ ำ

               (1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี ท่ีก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำด
                     เกินกว่ำ ซีซี ท่ีก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์
                     ตำมขนำด ซีซี ท่ีก ำหนดไว้
               (2)  รำคำท่ีก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
               (3)  กำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
                     ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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    ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง
      8.9  รถประจ้าต้าแหน่ง
          8.9.1 ระดับรองอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

               ไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
               -  ระดับรองอธิบดี หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ

 
          8.9.2 ระดับอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

               ไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
               -  ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครรำชทูตประจ ำกระทรวง
                   ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
                   ฝ่ำยกำรเมือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
                   หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ

          8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
               ไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ หรือก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
               -  ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืน
                   ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ

          8.9.4 ระดับรัฐมนตรี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000  ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
               ไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ หรือก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
               -  ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี
                   รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง รองประธำนวุฒิสภำ
                   รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืน
                   ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ

          8.9.5 ระดับรองนายก               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี หรือ
                 รัฐมนตรี               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

              หรือก ำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
               -  ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้น ำฝ่ำยค้ำน
                   ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
      9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ           ขนำด 5 น้ิว

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์  ควำมเร็วรอบ
               ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ข้ันต่ ำ

      9.2  เคร่ืองเจีย/ตัด  9.2.1  ขนำด 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
            แบบมือถือ           1,000 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที

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

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

 9.2.4  ขนำด 9 น้ิว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 6,000 รอบต่อนำที
          -  ทุกขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดแผ่นเจียข้ันต่ ำ
         หมายเหตุ : เคร่ืองเจีย/ตัด  มีช่ือเรียกช่ืออ่ืนคือเคร่ืองหินเจียระไน

                                  หรือเคร่ืองเจีย /ขัด/ตัด หรือเคร่ืองขัด/ตัด

      9.3  เคร่ืองขัดกระดาษทราย  9.3.1  แบบส่ัน
            แบบมือถือ           1)  ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดฐำนขัดข้ันต่ ำ

 9.3.2  แบบสำยพำน
           1)  ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์

          2)  ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
          3)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดฐำนขัดข้ันต่ ำ
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      9.4  เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า  9.4.1  ขนำด 8 น้ิว 
            แบบมือถือ           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 
                ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยข้ันต่ ำ 

 9.4.2  ขนำด 9 น้ิว 
          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์ 
               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยข้ันต่ ำ 
 

      9.5  เคร่ืองลอกบัว           ขนำด 12 มิลลิเมตร
            แบบมือถือ           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดหัวจับแกนดอก หรือจ ำปำจับดอกข้ันต่ ำ
         หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบัว  มีช่ือเรียกช่ืออ่ืนคือเคร่ืองเซำะร่อง
                          เคร่ืองท ำบัว หรือแกะลำย 
 

      9.6  เคร่ืองตัดเหล็ก  9.6.1  ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
            แบบมือถือ           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์

          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำข้ันต่ ำของแผ่นเหล็กท่ีตัดได้

 9.6.2  ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์

          2)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำข้ันต่ ำของแผ่นเหล็กท่ีตัดได้
         หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีช่ือเรียกช่ืออ่ืน คือ กรรไกรไฟฟ้ำ
                          เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

      9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ
          2)  ทุกขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดท่ีสำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ข้ันต่ ำ
 

      9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนำด   800 กิโลกรัม สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ข้ันต่ ำ 800 กิโลกรัม
 9.8.2  ขนำด 1,000 กิโลกรัม สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ข้ันต่ ำ 1,000 กิโลกรัม 
 9.8.3  ขนำด 1,200 กิโลกรัม สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ข้ันต่ ำ 1,200 กิโลกรัม 
 9.8.4  ขนำด 1,500 กิโลกรัม สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ข้ันต่ ำ 1,500 กิโลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน
      10.1  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  10.1.1  ชนิด ขำว - ด ำ
              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วข้ันต่ ำ  

          2)  เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้
 
 10.1.2  ชนิด ขำว - ด ำ  สี
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วข้ันต่ ำ  
          2)  เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

      10.2  เคร่ืองพิมพ์ส้าเนา  10.2.1  ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงน้ิว
              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพข้ันต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ - ขยำยได้
          3)  พ้ืนท่ีกำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ B4 

 10.2.2  ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงน้ิว
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพข้ันต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ - ขยำยได้
          3)  พ้ืนท่ีกำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3 

      10.3  เคร่ืองท้าลายเอกสาร  10.3.1  แบบตัดตรง
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นแบบท ำลำยข้ันต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร

 10.3.2  แบบตัดละเอียด
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นแบบท ำลำยข้ันต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 5 มิลลิเมตร 
               และควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร
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      10.4  เคร่ืองเจาะกระดาษ  10.4.1  แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก 
              และเข้าเล่ม           1)  เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง

          2)  เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4 
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้ 

 10.4.2  แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก
          1)  เป็นชนิดสันห่วง
          2)  เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว 
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

      10.5  เคร่ืองนับธนบัตร           1)  เป็นชนิดต้ังโต๊ะหรือต้ังพ้ืน
          2)  เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

      10.6  เคร่ืองปรับอากาศ           1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บีทียู
              แบบแยกส่วน           2)  รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง

          3)  เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
               ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
               ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
          4)  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง
               ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
          5)  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
          6)  กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกข้อ 3) 
               นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำน
               ควรพิจำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
               พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
          7)  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี  สวิตช์ 1 ตัว  
                     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร 
                     สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
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          8)  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)
               (1)  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน
                     ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท 
                     ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
               (2)  ชนิดตู้ต้ังพ้ืน
                     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  เคร่ืองฟอกอากาศ           1)  แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
              แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน           2)  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่ำนกำรตรวจคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพ
              หรือ แบบติดผนัง                กำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90 % จำกสถำบันท่ีได้มำตรฐำน 

               ในประเทศหรือมำตรฐำนสำกล
          3)  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่ำนกำรตรวจคุณภำพและรับรองควำมปลอดภัย
               จำกสถำบันท่ีได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล  
               หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
          4)  แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ
               500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
          5)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.8  เคร่ืองดูดฝุ่น           1)  สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
           2)  เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

      10.9  เคร่ืองขัดพื น           1)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 น้ิว
           2)  ใช้ไฟฟ้ำ

          3)  รำคำพร้อมอุปกรณ์
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      10.10  ถังน ้า  10.10.1  แบบไฟเบอร์กลำส
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดท่ีจุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
          2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
          3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.2  แบบพลำสติก
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดท่ีจุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
          2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
          3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.3  แบบสเตนเลส
          1)  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดท่ีจุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
          2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
          3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.11  เคร่ืองพิมพ์           1)  ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตำรำงน้ิว 
               บัตรพลาสติก           2)  จ ำนวนควำมจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
               แบบหน้าเดียว           3)  จ ำนวนควำมจุบัตรท่ีพิมพ์แล้วไม่น้อยกว่ำ 30 ใบ
           4)  ควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อช่ัวโมง

          5)  ควำมเร็วในกำรพิมพ์บัตรสีขำว - ด ำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อช่ัวโมง

      10.12  เคร่ืองสแกน           1)  รองรับลำยน้ิวมือ 3,000 ลำยน้ิวมือ
               ลายนิ วมือ           2)  สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รำยกำร
               ชนิดบันทึกเวลา           3)  หน้ำจอ LCD
               เข้าออกงาน           4)  สำมำรถเช่ือมต่อได้หลำยรูปแบบ
           5)  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำท ำงำน

          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.13  โต๊ะหมู่บูชา           1)  ท ำด้วยไม้สัก 
          2)  มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 น้ิว
          3)  มีฐำนรองโต๊ะหมู่
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      10.14  ตู้เหล็ก  10.14.1  แบบ 2 บำน
          1)  มีมือจับชนิดบิด
          2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
          3)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

 10.14.2  แบบ 4 ล้ินชัก 
          1)  มีหูล้ินชัก
          2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

      10.15  ตู้ล็อกเกอร์              แบบ 18 ช่อง
          1)  มีมือจับชนิดฝัง
          2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ
      11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนำดก ำลังขยำย 24 เท่ำ

          1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
          2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
          3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
          4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
          5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร
               ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
          6)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
          7)  ค่ำตัวคูณคงท่ี 100
          8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator 
               ท่ีมีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
          9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม. 
               ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
        10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
        11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทุก ๆ 1 องศำ
        12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
        13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
        14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
        15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
        16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.1.2  ขนำดก ำลังขยำย 30 เท่ำ
          1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
          2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
          3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
          4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
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          5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร
               หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
          6)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
          7)  ค่ำตัวคูณคงท่ี 100
          8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
               ท่ีมีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
          9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร 
               ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
        10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
        11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทุก ๆ 1 องศำ
        12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
        13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
        14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
        15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
        16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

      11.2  กล้องวัดมุม  11.2.1  แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
          1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
          2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ ำกว่ำ 40 มิลลิเมตร
          4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร
               ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
          5)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
          6)  ค่ำตัวคูณคงท่ี 100
          7)  ค่ำตัวบวกคงท่ี 0
          8)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
          9)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองยำว  40 พิลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
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        10)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและด่ิงได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
        11)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและด่ิงไม่เกิน 6 พิลิปดำ
        12)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
        13)  อุปกรณ์ประกอบ
               -  มีขำต้ังกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
               -  มีฝำครอบเลนส์
               -  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน  
                  หรือภำยนอกตัวกล้อง
               -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.2.2  แบบอิเล็กทรอนิกส์
          1)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ (ระบบอัตโนมัติ)
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงท่ี 100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงท่ี 0
               (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator 
                     มีช่วงกำรท ำงำน + / -3 ลิปดำ
               (9)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                     พิลิปดำ เป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) 
                     ท้ัง 2 หน้ำ ของตัวกล้อง
             (10)  แสดงค่ำมุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
             (11)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  ควำมไวของระดับฟองยำว  40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (14)  สำมำรถแสดงผลท้ังเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
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             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                     -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ท่ีชำร์จแบตเตอร่ี     
                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           2)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงท่ี  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงท่ี  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                     พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD 
                     (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลท้ังเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                     -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
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                     -  ท่ีชำร์จแบตเตอร่ี     
                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

          3)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พิลิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร
                     ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงท่ี 100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงท่ี 0
               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                     พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD 
                     (Liquid Crystal Display)
              (9)  แสดงค่ำมุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
            (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
            (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (13)  สำมำรถแสดงผลท้ังเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
            (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
            (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
            (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                    -  ขำกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                    -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ท่ีชำร์จแบตเตอร่ี     
                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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          4)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พิลิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 26 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงท่ี  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงท่ี  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                     พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD 
                     (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  20  พิลิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลท้ังเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                     -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ท่ีชำร์จแบตเตอร่ี     
                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
        หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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      11.3  เคร่ืองหาพิกัด           1)  มีเคร่ืองรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
              ด้วยสัญญาณ           2)  มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
              ดาวเทียม           3)  บันทึกข้อมูลต ำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด และสร้ำงเส้นทำงได้
              แบบพกพา                200 เส้นทำง

          4)  บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
          5)  มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต ำแหน่งสถำนท่ีส ำคัญ
               ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง
          6)  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัด
               ควำมดันบรรยำกำศ
          7)  มีพอร์ตส ำหรับเช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port 
               แบบ High-Speed
          หมายเหตุ : เคร่ืองหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีช่ือเรียกอ่ืน
                          คือ เคร่ืองอ่ำนพิกัดทำงภูมิศำสตร์

      11.4  เคร่ืองตรวจจับ           1)  ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
              โลหะใต้ดิน           2)  สำมำรถใช้หูฟังในกำรเตือนเม่ือพบวัตถุโลหะ
           3)  มีหน้ำจอแสดงผล

          4)  สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
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 12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
      12.1  กล้องจุลทรรศน์  12.1.1  ชนิดตำเดียว

          1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
          2)  เลนส์ใกล้ตำ ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
          3)  เลนส์วัตถุ ก ำลังขยำย 
               - 4 x 1 หัว
               - 10 x 1 หัว   
               - 40 x 1 หัว   
          4)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
          5)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
          6)  มีสำรเคลือบเลนส์เพ่ือป้องกันเช้ือรำ

 12.1.2  ชนิด 2 ตำ
          1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
          2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่ หมุนได้รอบ 360 องศำ
               และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับท่ี
          3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
               มี  Field number ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
          4)  เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic  ก ำลังขยำย
               - 4 x 1 หัว
               - 10 x 1 หัว   
               - 40 x 1 หัว
               - 100 x 1 หัว   
          5)  แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
          6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
          7)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
          8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพ่ือป้องกันเช้ือรำ

 12.1.3  ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
          1)  ตัวกล้องจุลทรรศน์ 
               (1)  หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
               (2)  เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10X  จ ำนวน 1 คู่
                     เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกันเช้ือรำ
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               (3)  เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromatic มีระบบป้องกันเช้ือรำ 
                     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)  แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
          2)  กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 
               (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
               (2)  สำมำรถเช่ือมต่อกำรแสดงผลภำพ (Live) ผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้
          3)  โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถท ำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้ 

      12.2  เคร่ืองนับเม็ดยา           1)  เป็นเคร่ืองนับเม็ดยำท้ังรูปแบบเม็ดและแคปซูล
          2)  มีอัตรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
          3)  มีระบบช่วยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเน่ือง และนับได้อย่ำงถูกต้อง 
          4)  ช่องทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอียง 
               เพ่ือช่วยไม่ให้เม็ดยำแตก

      12.3  เคร่ืองวัดความ           1)  เป็นเคร่ืองมือส ำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง ของสำรละลำยแบบต้ังโต๊ะ
              เป็นกรด-ด่าง           2)  ควำมสำมำรถของเคร่ือง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง
              แบบตั งโต๊ะ                ค่ำควำมต่ำงศักย์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข

          3)  สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH ได้อย่ำงน้อย 3 จุด
          4)  ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอัตโนมัติ

      12.4  กล้องถ่ายภาพ           1)  เป็นกล้องตรวจจับควำมร้อนบุคคลขณะเดินผ่ำนได้อย่ำงต่อเน่ือง
              ความร้อน ส้าหรับ           2)  ใช้ส ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยบุคคล โดยแสดงผลตรวจ
              ตรวจวัดอุณหภูมิ                บนจอรับภำพ (Monitor) 
              ร่างกายบุคคล           3)  มีอุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องเทอร์โมสแกน ขำต้ังกล้อง  
             (Thermal Imager)                จอรับภำพ (Monitor) แบบ LCD หรือ LED และคู่มือกำรใช้งำน 

          4)  ได้รับมำตรฐำน ISO หรืออ่ืน ๆ  
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      12.5  เคร่ืองพ่นหมอกควัน           1)  มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวำล์วควบคุมอัตรำกำรไหล ซ่ึงสำมำรถปรับเปล่ียน 
              สะพายไหล่ ท่ีใช้ใน                อัตรำกำรไหลได้ สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลได้คงท่ี 
              งานสาธารณสุข           2)  ถังบรรจุสำรเคมีเป็นวัสดุท่ีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี  

               หรือตัวท ำละลำยอ่ืน ๆ และมีปริมำณบรรจุสำรเคมีได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร 
          3)  ถังบรรจุน้ ำมันเช้ือเพลิงเป็นวัสดุท่ีทนต่อกำรกัดกร่อนของน้ ำมันเช้ือเพลิง 
               และมีปริมำณบรรจุน้ ำมันเช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร 
          4)  มีโลหะป้องกันควำมร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50   
               ของควำมยำวห้องเผำไหม้ถึงปลำยท่อพ่น  
          5)  ขนำดของละอองสำรเคมี (Droplet Size) ท่ีเคร่ืองพ่นผลิตได้ ต้องมีค่ำ    
               VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่ำควำมสม่ ำเสมอ  
               ของกำรผลิตละอองสำรเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดท่ีอัตรำกำรไหล   
               ไม่น้อยกว่ำ 24 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 2 เมตร จำกหัวพ่น และต้องมี   
               หนังสือรับรองจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือหน่วยงำน   
               ท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)    
          6)  เคร่ืองพ่นต้องเป็นเคร่ืองท่ีอยู่ในสำยกำรผลิตไม่ใช่เคร่ืองดัดแปลง    
               เพ่ือให้ได้ตำมคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตท่ีชัดเจน    
          หมายเหตุ : อ้ำงอิงคุณลักษณะเฉพำะจำกกรมควบคุมโรค
                          กระทรวงสำธำรณสุข

      12.6  เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด           1)  เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบสตำร์ทเคร่ืองยนต์
              (ULV) สะพายหลัง                 ท่ีสำมำรถใช้ระบบแมนนวล (Manual) ได้
              ระบบโรตาร่ี           2)  ผลิตละอองสำรเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตำร่ีคอมเพรสเซอร์ 
              คอมเพรสเซอร์                (Rotary Compressor) หรือระบบปิด
              (Rotary            3)  มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวำล์วควบคุมอัตรำกำรไหล ซ่ึงสำมำรถ
              Compressor)                ปรับเปล่ียนอัตรำกำรไหลได้ สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลได้คงท่ี
              ท่ีใช้ในงาน           4)  ขนำดของละอองสำรเคมี (Droplet Size) ท่ีเคร่ืองพ่นผลิตได้ 
              สาธารณสุข                ต้องมีค่ำ VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่ำควำมสม่ ำเสมอ

               ของกำรผลิตละอองสำรเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดท่ีอัตรำกำรไหล
               ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 3 เมตร จำกหัวพ่น และต้องมี
               หนังสือรับรองจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือหน่วยงำน 
               ท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) 
          5)  ถังบรรจุสำรเคมีท ำด้วยวัสดุท่ีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
               หรือตัวท ำละลำยอ่ืน ๆ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร 
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          6)  ถังบรรจุน้ ำมันเช้ือเพลิงท ำด้วยวัสดุท่ีทนต่อกำรกัดกร่อนของ 
               น้ ำมันเช้ือเพลิงหรือตัวท ำละลำยอ่ืน ๆ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 0.5 ลิตร 
          7)  เคร่ืองพ่นต้องเป็นเคร่ืองท่ีอยู่ในสำยกำรผลิตไม่ใช่เคร่ืองดัดแปลง 
               เพ่ือให้ได้ตำมคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตท่ีชัดเจน 
          หมายเหตุ : อ้ำงอิงคุณลักษณะเฉพำะจำกกรมควบคุมโรค
                          กระทรวงสำธำรณสุข
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