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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

1  ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 27 - 39

1.1  รอก ชดุ  

  1.1.1  ขนาด 2 ตัน 8,500

  1.1.2  ขนาด 3 ตัน 11,000

  1.1.3  ขนาด 5 ตัน 16,000

1.2  เครื่องผสมคอนกรีต เครื่อง

  1.2.1  ชนิดเหล็กเหนียว 59,000

  1.2.2  ชนิดเหล็กหล่อ 65,000

1.3  เครื่องสัน่คอนกรีต เครื่อง

  1.3.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 18,000

  1.3.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 19,000

  1.3.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 20,000

1.4  เครื่องตบดนิ เครื่อง 21,000

1.5  รถขดุตนีตะขำบ คัน

  1.5.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000

  1.5.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000

  1.5.3  ขนาด 200 แรงม้า 6,300,000

1.6  รถแทรกเตอร์ตนีตะขำบ คัน

  1.6.1  ขนาด 120 แรงม้า 5,500,000

  1.6.2  ขนาด 165 แรงม้า 6,900,000

1.7  รถตกัหน้ำขดุหลงั คัน

  1.7.1  ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ 3,000,000

  1.7.2  ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

1.8  รถตกั ลอ้ยำง คัน

  1.8.1  ขนาด 100 แรงม้า 4,400,000

  1.8.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000

1.9  รถเกลีย่ดนิ  ขนำด 150 แรงม้ำ คัน 7,500,000  

1.10  รถบดลอ้เหลก็  ขนำด 10 ตนั คัน 3,000,000

1.11  เครื่องอัดอำกำศ  ขนำด 300 ลติรตอ่นำที เครื่อง 66,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

2  ครุภัณฑ์กำรเกษตร  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 40 - 45

2.1  รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคลือ่น  4  ลอ้ คัน

  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 343,000

  2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 590,000

  2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,100,000

2.2  รถไถ คัน

  2.2.1  ขนาด   8 แรงม้า 60,000

  2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 66,000

2.3  เครื่องพ่นยำ เครื่อง

 แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้

      2.3.1  ขนาด  2.5  แรงม้า 13,000

      2.3.2  ขนาด  3.5  แรงม้า 17,000

2.4  เครื่องพ่นหมอกควนั เครื่อง 59,000

2.5  เครื่องชัง่ เครื่อง

  2.5.1  แบบมีตุ้มถว่ง

           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 18,000

           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 20,000

 2.5.2  แบบดิจติอล

           -  ขนาด   300 กโิลกรัม 13,000

           -  ขนาด   500 กโิลกรัม 17,000

           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 20,000

           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 24,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

2.6  เครื่องสบูน  ำ เครื่อง

  2.6.1  แบบหอยโขง่ 

          เคร่ืองยนต์เบนซิน

           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 9,500

           -  สูบน้้าได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 15,000

           -  สูบน้้าได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 25,000

          เคร่ืองยนต์ดีเซล

           -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 45,000

           -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 95,000

          มอเตอร์ไฟฟ้า

           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 11,000

           -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 16,000

           -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 20,000

  2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 85,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

3  ครุภัณฑ์กำรแพทย์  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 46 - 60

3.1  เตยีงเฟำวเ์ลอร์ เตยีง

  3.1.1  ชนิดมือหมุน

           -  แบบ ก 26,000

           -  แบบ ข 18,000

  3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 55,000

3.2  เตยีงตรวจภำยใน เตยีง 20,000

3.3  เตยีงท ำคลอด เตยีง 45,000

3.4  รถเขน็ชนิดน่ัง คัน 6,900

3.5  รถเขน็ชนิดนอน คัน 20,000

3.6  รถเขน็ท ำแผล คัน 11,000

3.7  รถเขน็อำหำร คัน 8,000

3.8  รถเขน็ผ้ำเปือ้น คัน 11,500

  

3.9  หม้อตม้เครื่องมือ เครื่อง 14,000

3.10  ตูอ้บเดก็ ตู้ 550,000

3.11  เครื่องดดูเสมหะ เครื่อง 11,000

3.12  เครื่องชัง่น  ำหนัก เครื่อง 13,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

3.13  เครื่องวดัควำมดนัโลหิต เครื่อง

  3.13.1  แบบต้ังพืน้ 7,900

  3.13.2  แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000

3.14  ยนิูตท ำฟัน ชดุ 460,000

3.15  เครื่องปัน่และผสมสำรอุดฟัน เครื่อง 12,000

3.16  ชดุทันตกรรมเคลือ่นทีพ่ร้อมเก้ำอี สนำมและโคมไฟ ชดุ 65,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

4  ครุภัณฑ์กำรศึกษำ  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ  61 - 62

4.1  จกัรธรรมดำ ชนิดมีมอเตอร์ คัน 6,900

4.2  จกัรท ำลวดลำย คัน 9,500

4.3  จกัรพันริม คัน

  4.3.1  แบบธรรมดา 13,000

  4.3.2  แบบอตุสาหกรรม 30,000

4.4  จกัรอุตสำหกรรม คัน

  4.4.1  แบบเยบ็ผ้า 20,000

  4.4.2  แบบเยบ็หนัง 25,000

4.5  หุน่จ ำลองโครงกระดกูมนุษย ์ขนำดเตม็ตวั ตวั 16,000

4.6  หุน่จ ำลองกลำ้มเนื อ สลบัเพศได ้พร้อมอวยัวะภำยใน ตวั  

 แบบเตม็ตวั 145,000

4.7  หุน่จ ำลองฝึกท ำคลอดและฝึกตดัเยบ็ พร้อมทำรกและ ตวั

 อุปกรณ์ดนัศีรษะเดก็

  4.7.1  แบบคร่ึงตัว 120,000

  4.7.2  แบบเต็มตัว 207,000

4.8  หุน่จ ำลองฝึกปฏิบัตกิำรชว่ยชวีติขั นสงูขนำดเตม็ตวั ตวั

  4.8.1  แบบผู้ใหญ่ 430,000

  4.8.2  แบบเด็ก 350,000

  4.8.3  แบบทารก 444,000



9

ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

5  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 63 - 65

5.1  จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จอ

  5.1.1  ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิว้ 9,900

  5.1.2  ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิว้ 12,000

  5.1.3  ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิว้ 20,000

  5.1.4  ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิว้ 32,000

  5.1.5  ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิว้ 40,000

5.2  เครื่องฉำยภำพขำ้มศีรษะ เครื่อง 6,600

5.3  เครื่องฉำยภำพ  3  มิติ เครื่อง 24,000

5.4  เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ เครื่อง

  5.4.1  ระดับ SVGA   ขนาดสูงกว่า  2,700 ANSI Lumens

           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 16,000  เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.4.2  ระดับ XGA

           -  ขนาด 2,000 ANSI Lumens 22,000

           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 24,000

           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 33,000

           -  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 39,000

           -  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 65,000  ขนาดสูงกว่า 4,200 ANSI Lumens

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5  กลอ้งถ่ำยภำพน่ิง ระบบดจิติอล ตวั

  5.5.1  ความละเอยีด 12  ล้านพิกเซล 6,000

  5.5.2  ความละเอยีด 14  ล้านพิกเซล 7,000

  5.5.3  ความละเอยีด 16  ล้านพิกเซล 10,000  ความละเอยีด 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

5.6  โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) เครื่อง

  5.6.1  ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล  

           ขนาด 32 นิว้ 9,000

  5.6.2  ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล

           -  ขนาด 32 นิว้ 13,000

           -  ขนาด 40 นิว้ 17,000

           -  ขนาด 46 นิว้ 35,000

           -  ขนาด 55 นิว้ 46,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

6  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 66 - 68

6.1  ตูเ้ยน็ ตู้

  6.1.1  ขนาด   5 คิวบิกฟุต 6,500

  6.1.2  ขนาด   7 คิวบิกฟุต 9,400

  6.1.3  ขนาด   9 คิวบิกฟุต 15,000

  6.1.4  ขนาด  13 คิวบิกฟุต 19,000

  6.1.5  ขนาด  16 คิวบิกฟุต 25,000  ขนาดสูงกว่า  20  คิวบิกฟุต

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตูแ้ชอ่ำหำร ตู้

  6.2.1 ขนาด  20  คิวบิกฟุต 35,000

  6.2.2  ขนาด 32  คิวบิกฟุต 44,000

  6.2.3  ขนาด 45  คิวบิกฟุต 66,000  ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3  เครื่องท ำน  ำเยน็ แบบตอ่ท่อ เครื่อง

  6.3.1  ขนาด 1 กอ๊ก 14,000

  6.3.2  ขนาด 2 กอ๊ก 15,000

 

6.4  เครื่องท ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ แบบตอ่ท่อ ขนำด 2 ก๊อก เครื่อง 26,000

6.5  เครื่องตดัหญ้ำ เครื่อง

  6.5.1  แบบขอ้แขง็ 9,500

  6.5.2  แบบขอ้ออ่น 11,000

  6.5.3  แบบเขน็ 13,000

  6.5.4 แบบล้อจกัรยาน 11,000

  6.5.5  แบบนัง่ขบั 182,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

6.6  เตำแก๊ส เตำ 10,000

6.7  เตำอบไมโครเวฟ เตำ 13,000

6.8  เครื่องดดูควนั เครื่อง 19,000

6.9  เครื่องซักผ้ำ  เครื่อง

 6.9.1 ขนาด    50 ปอนด์ 245,000

 6.9.2 ขนาด  125 ปอนด์ 760,000

 6.9.3 ขนาด  200 ปอนด์ 1,350,000

 6.9.4 ขนาด  400 ปอนด์ 2,800,000  ขนาดสูงกว่า 400 ปอนด์

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.10  เครื่องอบผ้ำ เครื่อง

 6.10.1 ขนาด    50 ปอนด์ 200,000

 6.10.2 ขนาด  100 ปอนด์ 250,000

 6.10.3 ขนาด  200 ปอนด์ 550,000  ขนาดสูงกว่า 200 ปอนด์

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

7  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลกัษณะเฉพำะสงัเขป หน้ำ 69 - 70

7.1  เครื่องรับสง่วทิยุ เครื่อง

  7.1.1  ระบบ VHF/FM

           -  ชนิดมือถอื        5 วัตต์ 12,000

           -  ชนิดประจ้าที ่  10 วัตต์ 28,000

           -  ชนิดประจ้าที ่  40 วัตต์ 30,000

           -  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000

  7.1.2  ระบบ HF/SSB ชนิดประจ้าที ่100 วัตต์ 70,000

7.2  เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

 7.2.1   ขนาด     3 กโิลวัตต์ 29,000

 7.2.2   ขนาด     5 กโิลวัตต์ 63,000

 7.2.3   ขนาด   10 กโิลวัตต์ 150,000

 7.2.4   ขนาด   15 กโิลวัตต์ 260,000

 7.2.5   ขนาด   25 กโิลวัตต์ 385,000

 7.2.6   ขนาด   50 กโิลวัตต์ 500,000

 7.2.7   ขนาด 100 กโิลวัตต์ 785,000

 7.2.8   ขนาด 200 กโิลวัตต์ 1,250,000

 7.2.9   ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,700,000

 7.2.10 ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,100,000

 7.2.11 ขนาด 500 กโิลวัตต์ 3,550,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

8  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

   คุณลกัษณะเฉพำะสงัเขป หน้ำ 71 - 78

  ก.  รถสว่นกลำง

8.1  รถน่ังสว่นกลำง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 507,000

  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี 784,000

8.2  รถบรรทุก (ดเีซล) คัน

  8.2.1  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

           2,000 ซีซี  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ

           -  แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขบั (Cab) 657,000

           -  แบบดับเบิล้แค็บ 722,000

  8.2.2  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

           2,400 ซีซี  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ

           -  แบบธรรมดา 523,000

           -  แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขบั (Cab) 688,000

           -  แบบดับเบิล้แค็บ 787,000

  8.2.3  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 

           2,400 ซีซี  ขบัเคล่ือน 4 ล้อ

           -  แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขบั (Cab) 821,000

           -  แบบดับเบิล้แค็บ 896,000

         หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลงั

           -  หลังคาผ้าใบ 12,000

           -  หลังคาอลูมิเนียม 16,000

           -  หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 34,000

  8.2.4  ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  

           2,700 ซีซี

           -  แบบ 4 ล้อ 982,000

           -  แบบ 6 ล้อ 1,017,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

  8.2.5  ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  

           ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี 1,175,000

  8.2.6  ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  

           ไม่ต้่ากว่า 3,500 ซีซี 1,375,000

  8.2.7  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

           ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี

           -  แบบกระบะเหล็ก 1,920,000

           -  แบบกระบะเทท้าย 1,980,000

           -  แบบบรรทุกน้้า 2,119,000

           -  แบบบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ 2,190,000

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน

  8.3.1  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  

           2,400 ซีซี แบบเปิดขา้งเทท้าย 900,000

  8.3.2  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

           ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี

           -  แบบเปิดขา้งเทท้าย 2,119,000

           -  แบบอดัท้าย 2,300,000

8.4  รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปริมำตรกระบอกสบู คัน  

 ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี 1,294,000

8.5  รถยนตต์รวจกำรณ์ ปริมำตรกระบอกสบู คัน

 ไม่ต่ ำกวำ่ 2,000 - 3,000 ซีซี

  8.5.1  เคร่ืองยนต์เบนซิน

           -  แบบขบัเคล่ือน  2  ล้อ 1,268,000

           -  แบบขบัเคล่ือน  4  ล้อ 1,507,000

  8.5.2  เคร่ืองยนต์ดีเซล

           -  แบบขบัเคล่ือน  2  ล้อ 1,198,000

           -  แบบขบัเคล่ือน  4  ล้อ 1,489,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

8.6  รถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสบู คัน  

 ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี 2,000,000

8.7  รถพยำบำลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) ปริมำตรกระบอกสบู คัน   

 ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี 1,000,000

8.8  รถจกัรยำนยนต์ คัน

  8.8.1  ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 38,000  

  8.8.2  ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 44,000

  8.8.3  ขนาด 120 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 52,000

  8.8.4  ขนาด 120 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 55,000

  8.8.5  ขนาด 140 ซีซี 75,000

  8.8.6  ขนาด 250 ซีซี 152,000

  ข.  รถประจ ำต ำแหน่ง  

8.9  รถน่ังประจ ำต ำแหน่ง คัน

  8.9.1  ระดับรองอธิบดี  

           หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นทีฐ่านะเทียบเท่า

           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกว่า 2,200 ซีซี 1,330,000

  8.9.2  ระดับอธิบดี  

           รองปลัดกระทรวง

           เอกอคัรราชทูตประจ้ากระทรวง

           ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  

           รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

           เลขานุการรัฐมนตรี

           ผู้ชว่ยเลขานุการรัฐมนตรี

           หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่า

           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกว่า 2,200-2,500 ซีซี 1,650,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

  8.9.3  ระดับปลัดกระทรวง   

           เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

           หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่า

           - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกว่า 2,200-2,500 ซีซี 2,799,000

  8.9.4  ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   

           รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี

           รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวง

           รองประธานวุฒิสภา

           รองประธานสภาผู้แทนราษฏร

           หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่า

          - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกว่า 3,000 ซีซี 3,792,000

  8.9.5  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   

           รองประธานรัฐสภา

           ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร

          - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกว่า 3,000 ซีซี 4,249,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

9  ครุภัณฑ์โรงงำน  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 79 - 80

9.1  กบไฟฟ้ำ แบบมือถือ ตวั

  9.1.1  ขนาด 5 นิว้ 12,000

  9.1.2  ขนาด 6 นิว้ 13,000

  9.1.3  ขนาด 8 นิว้ 15,000

9.2  เครื่องเจยี/ตดั แบบมือถือ ตวั

  9.2.1  ขนาด 5 นิว้ 5,500

  9.2.2  ขนาด 6 นิว้ 5,800

  9.2.3  ขนาด 7 นิว้ 6,300

  9.2.4  ขนาด 9 นิว้ 6,500

9.3  เครื่องขดักระดำษทรำย แบบมือถือ เครื่อง

  9.3.1  แบบส่ัน ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 5,800

  9.3.2  แบบสายพาน

           -  ขนาด   75 มิลลิเมตร 6,900

           -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 10,000

9.4  เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้ำ แบบมือถือ เครื่อง

  9.4.1  ขนาด 8 นิว้ 6,500

  9.4.2  ขนาด 9 นิว้ 6,900

9.5  เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนำด 12 มิลลเิมตร เครื่อง 9,500

9.6  เครื่องตดัเหลก็ แบบมือถือ เครื่อง

  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 8,900

  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 18,000



19

ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

9.7  แม่แรงตะเฆ่ เครื่อง

  9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000

  9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000

  9.7.3  ขนาด 5 ตัน 25,000

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เครื่อง  

  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม 22,000  

  9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 25,000  

  9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม 30,000

  9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม 46,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

10  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 81 - 85

10.1  เครื่องโทรสำร แบบใชก้ระดำษธรรมดำ เครื่อง

  10.1.1  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 18,000

  10.1.2  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 30,000

10.2  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่อง

  10.2.1  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า )

            -  ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 50,000

            -  ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 100,000

            -  ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000

            -  ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000

            -  ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 210,000

  10.2.2  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า และสี )

            -  ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 130,000

            -  ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000

            -  ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 350,000

            -  ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 450,000

10.3  เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดจิติอล เครื่อง

  10.3.1  ความละเอยีด 300 x 300 จดุต่อตารางนิว้ 90,000

  10.3.2  ความละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตารางนิว้ 130,000

  10.3.3  ความละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตารางนิว้ 180,000

10.4   เครื่องอัดส ำเนำ เครื่อง 28,000

10.5   เครื่องท ำลำยเอกสำร เครื่อง

  10.5.1  แบบท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000

  10.5.2  แบบท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 32,000



21

ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

10.6  เครื่องเจำะกระดำษและเขำ้เลม่ เครื่อง

  10.6.1  แบบเจาะกระดาษและเขา้เล่มมือโยก 14,000

  10.6.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเขา้เล่มมือโยก 29,000

10.7  เครื่องบันทึกเงินสด เครื่อง 25,000

10.8  เครื่องนับธนบัตร เครื่อง

  10.8.1  แบบต้ังโต๊ะ 53,000

  10.8.2  แบบต้ังพืน้ 80,000

10.9  เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น เครื่อง  ราคารวมค่าติดต้ัง

  10.9.1  ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

            -  ขนาด 13,000 บีทียู 23,000

            -  ขนาด 15,000 บีทียู 26,000

            -  ขนาด 18,000 บีทียู 28,000

            -  ขนาด 24,000 บีทียู 33,000

            -  ขนาด 30,000 บีทียู 37,000

            -  ขนาด 36,000 บีทียู 44,000

            -  ขนาด 40,000 บีทียู 51,000  

            -  ขนาด 44,000 บีทียู 52,000

            -  ขนาด 48,000 บีทียู 56,000

            -  ขนาด 50,000 บีทียู 57,000  ขนาดสูงกว่า 53,000 บีทียู

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  10.9.2  ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

            -  ขนาด 12,000 บีทียู 18,000

            -  ขนาด 16,000 บีทียู 22,000

            -  ขนาด 18,000 บีทียู 23,000

            -  ขนาด 24,000 บีทียู 28,000  ขนาดสูงกว่า 25,000 บีทียู

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

  10.9.3  ชนิดตู้ต้ังพืน้ (ไม่มีระบบฟอกอากาศ)

            -  ขนาด 33,000 บีทียู 45,000

            -  ขนาด 38,000 บีทียู 46,000

            -  ขนาด 42,000 บีทียู 51,000

            -  ขนาด 56,000 บีทียู 58,000  ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.10  เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใตเ้พดำน เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

  10.10.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง  

              500 ซีเอฟเอม็ 47,000

  10.10.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง   

              1,000 ซีเอฟเอม็ 51,000

10.1  เครื่องดดูฝุ่น เครื่อง

  10.11.1  ขนาด 15 ลิตร 13,000

  10.11.2  ขนาด 25 ลิตร 15,000

10.1  เครื่องขดัพื น เครื่อง 20,000

 

10.1  ถังน  ำ ใบ

  10.13.1  แบบไฟเบอร์กลาส 

             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 9,700

             -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 11,000

             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 13,000

             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 18,000

 10.13.2  แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร  7,800

 10.13.3  แบบสแตนเลส

             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 9,900

             -  ขนาดความจ ุ1,600 ลิตร 12,000

             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 15,000

             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 19,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

10.1  เครื่องพิมพ์ดดีไฟฟ้ำ เครื่อง 22,000

10.2  เครื่องพิมพ์บัตรพลำสตกิแบบหน้ำเดยีว เครื่อง 71,000

10.2  เครื่องสแกนลำยนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลำเขำ้ออกงำน เครื่อง 9,900

10.2  โตะ๊หมูบู่ชำ ชดุ 9,900
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

11  ครุภัณฑ์ส ำรวจ  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 86 - 92

11.1  กลอ้งระดบั ชดุ

  11.1.1  ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า 24,000

  11.1.2  ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า 34,000

11.2  กลอ้งวดัมุม ชดุ

  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 1 ลิปดา 85,000

  11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์

            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  

               (ระบบอตัโนมัติ ) 110,000

            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  110,000

            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พิลิปดา  85,000

            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 20 พิลิปดา  80,000

11.3  เครื่องหำพิกัดดว้ยสญัญำณดำวเทียมแบบพกพำ เครื่อง 25,000

11.4  เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ เครื่อง 20,000
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ล ำดบั ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ

ที่

รำคำตอ่หน่วย

(บำท)

12  ครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์  ทุกรำยกำรเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 93 - 95

12.1  กลอ้งจลุทรรศน์ กลอ้ง

  12.1.1  ชนิดตาเดียว 15,000

  12.1.2  ชนิด 2 ตา

            -  งานการสอน 39,000

            -  งานวิจยั 50,000

  12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชดุถา่ยภาพระบบดิจติอล 245,000

12.2  เครื่องนับเม็ดยำ เครื่อง 330,000

12.3  เครื่องวดัควำมเป็นกรด-ดำ่ง แบบตั งโตะ๊ เครื่อง 41,000

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
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ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

     1.1  รอก           1)  เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ

          2)  มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกีย่วยกน า้หนักด้านล่าง 1 ตัว

          3)  ใช้โซ่เป็นตัวยกน า้หนัก

          4)  ใช้เฟืองเกยีร์ทดเป็นตัวเพิ่มก้าลังยก

          5)  ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกยีร์ทดให้รอกท้างาน

          6)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดน า้หนักขั นต้่าที่ยกได้

     1.2  เครือ่งผสมคอนกรีต           1)  ถงัผสมคอนกรีตท้าจากเหล็กเหนียว  หรือเหล็กหล่อ

          2)  ความจขุองโม่ 7 ลูกบาศกฟ์ุต (198.10 ลิตร) ขณะยงัไม่ผสม 

               และ 5 ลูกบาศกฟ์ุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว

          3)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

            หมายเหตุ : 1 ลูกบาศกฟ์ุต = 28.30 ลิตร

     1.3  เครือ่งสั่นคอนกรีต           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

          3)  สายจี มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร

          4)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดต้่าสุดของเส้นผ่าศูนยก์ลางของหัวเขยา่

            หมายเหต ุ: เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สายจี คอนกรีต

     1.4  เครือ่งตบดิน           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  น า้หนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กโิลกรัม 

          3)  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

          4)  ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั งต่อนาที

 

     1.5  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เป็นรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว

               ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดก้าลังเคร่ืองยนต์ขั นต้่า

          2)  บุ้งกีแ๋ละความสามารถ

               (1)  มีบุ้งกีพ๋ร้อมฟันและ Side Cutter

               (2)  ขนาด 120 แรงม้า ความจบุุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศกเ์มตร
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ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

               (3)  ขนาด 150 แรงม้า ความจบุุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศกเ์มตร

               (4)  ขนาด 200 แรงม้า ความจบุุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศกเ์มตร

               (5)  มีระยะขดุไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

               (6)  มีระยะขดุลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

               (7)  มีระยะขดุได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

               (8)  มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

            4)  ระบบขบัเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

               ตีนตะขาบแต่ละขา้งสามารถขบัเคล่ือนอิสระได้ 

          5)  ระบบเคร่ืองล่าง

               (1)  ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

               (2)  แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า

                    600 มิลลิเมตร

               (3)  ระยะกึง่กลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า

                    2,100 มิลลิเมตร

          6)  น า้หนักใช้งาน (Operating Weight)

               (1)  ขนาด 120 แรงม้า น า้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 18,000 กโิลกรัม

               (2)  ขนาด 150 แรงม้า น า้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กโิลกรัม

               (3)  ขนาด 200 แรงม้า น า้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 28,000 กโิลกรัม

          7)  แรงฉดุลาก (Drawbar pull)

               (1)  ขนาด 120 แรงม้า แรงฉดุลากไม่น้อยกว่า 14,000 กโิลกรัม

               (2)  ขนาด 150 แรงม้า แรงฉดุลากไม่น้อยกว่า 17,000 กโิลกรัม

               (3)  ขนาด 200 แรงม้า แรงฉดุลากไม่น้อยกว่า 19,000 กโิลกรัม

          8)  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

          9)  หลังคากนัแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจบ์อกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  เกจบ์อกความดันน า้มันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (4)  เกจบ์อกความดันน า้มันไฮดรอลิก
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               (5)  เกจบ์อกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

               (6)  หมวกนิรภัย ส้าหรับพนักงานขบั 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด

               (8)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 6 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร

                    ถงึ 26 มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ้านวน 1 ชุด

             (11)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร 

                    ถงึ 26 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

             (12)  เคร่ืองมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด

             (13)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

             (14)  หนังสือคู่มือจ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบ้ารุงรักษา 

                    (Operation Manual)  คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ

                      คู่มืออะไหล่ (Parts Book)

            หมายเหตุ :  ก้าลังเคร่ืองยนต์ที่ก้าหนด จะก้าหนดเป็นก้าลังทั งหมด (Gross Power)

                            หรือก้าลังสุทธิ (Net Power วัดที่  Flywheel) ซ่ึงหักก้าลังของเคร่ืองมือ  

                            อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วกไ็ด้ แล้วแต่วัตถปุระสงค์ในการใช้งาน "ก้าลัง

                            เคร่ืองยนต์ขั นต้่า" จงึสามารถเป็นได้ทั งขั นต้่าของก้าลังทั งหมดหรือก้าลังสุทธิกไ็ด้

     1.6  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ           1)  เป็นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Angle  Dozer)

               ติดตั งใบมีดอยูข่า้งหน้า สามารถปรับมุมเอียงของใบมีดได้

               ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดก้าลังเคร่ืองยนต์ขั นต้่า

          2)  ระบบถา่ยทอดก้าลังเป็นแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

               หรือ Hydrostatic

          3)  ระบบบังคับเลี ยวเป็นแบบ Hydraulic หรือ คลัตช์แบบแผ่นเปียก 

               หลายแผ่น หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบเคร่ืองล่างมีลูกกลิ งตัวล่าง (Track Rollers) ขา้งละไม่น้อยกว่า 5 ตัว
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          5)  ใบมีดดันดิน

               (1)  ขนาด 120 แรงม้า พื นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า

                    2.80 ตารางเมตร

               (2)  ขนาด 165 แรงม้า พื นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า

                    3.40 ตารางเมตร

          6)  น า้หนักใช้งาน (Operating Weight)

               (1)  ขนาด 120 แรงม้า น า้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 12,800  กโิลกรัม

               (2)  ขนาด 165 แรงม้า น า้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 18,000  กโิลกรัม

          7)  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

          8)  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า

               85 แอมป์ต่อชั่วโมง จ้านวน 2 ลูก มีโคมไฟ หน้า-หลัง ด้านละ 2 ดวง

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

              (1)  มีแผ่นเหล็กป้องกนัอ่างน า้มันเคร่ือง (Crankease Guard)

              (2)  มีแผ่นเหล็กป้องกนัชุดส่งผ่านก้าลัง (Transmission Guard)

              (3)  มีแผ่นเหล็กป้องกนัลูกรอกล่างและสปร็อตเกต็

              (4)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองจกัร

              (5)  มีเกจว์ัดต่าง ๆ ครบถว้นตามมาตรฐานผู้ผลิต

              (6)  มีขอลากจงูด้านหน้า

              (7)  มีขอลากจงูด้านหลังแบบ Heavy Duty

              (8)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 2 ชุด

              (9)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 6 ชุด 

            (10)  แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ้านวน 1 ชุด 

            (11)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ใบ

            (12)  ชุดประแจบล็อคส้าหรับใช้กบัรถขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร

                   ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก 1 ชุด

            (13)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถขนาดระหว่าง 12 มิลลิเมตร

                   ถงึ 26 มิลลิเมตร 1 ชุด

            (14)  เคร่ืองมือประจ้ารถพร้อมกล่องเหล็ก 1 ชุด
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            (15)  เคร่ืองมือเฉพาะส้าหรับการตรวจเคร่ืองล่าง 1 ชุด

            (16)  กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด

            (17)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

            (18)  หนังสือคู่มือ 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้รถ (Operation Manual)

                   คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.7  รถตักหน้าขุดหลัง  1.7.1  ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ

          1)  เป็นรถตักหน้าขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกีส้๋าหรับตักหน้ารถและบุ้งกีข๋ดุด้านหลังรถ ควบคุมด้วย

               ระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก้าลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนาที  ระบายความร้อนด้วยน า้

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบังคับเลี ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

          5)  บุ้งกีตั๋ก

               (1)  ชุดบุ้งกีตั๋ก ติดตั งอยูห่น้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนาดความจขุองบุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 0.75 ลูกบาศกเ์มตร

               (3)  ความสูงจากพื นดินถงึสลักบุ้งกีข๋ณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกีข๋ดุ

               (1)  ชุดบุ้งกีข๋ดุติดตั งอยูด้่านหลังรถ มีขาค า้ยนัท้าให้รถมั่นคง

                    ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนาดความกว้างของบุ้งกีข๋ดุ ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

               (3)  ความจขุองบุ้งกี ๋ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศกเ์มตร

               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขดุลึกได้  ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน า้หนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,000 กโิลกรัม

          8)  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ 
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        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองจกัรกล

               (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  มีสัญญาณไฟเตือนความดันน า้มันเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันเชื อเพลิง 

               (5)  มีประแจส้าหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 1 ชุด

               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ้านวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจาระบี   จ้านวน 1 ชุด

               (9)  เคร่ืองมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส้าหรับใช้กบัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด 

                    ตั งแต่ขนาด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขนั

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด

                    ตั งแต่ขนาด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

             (12)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

             (13)  สัญญาณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

                    ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั งบนหัวเกง๋ จ้านวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual)

                    คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.7.2  ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

          1)  เป็นรถตักหน้าขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกีส้๋าหรับตักหน้ารถและบุ้งกีข๋ดุด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก้าลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนาที  ระบายความร้อนด้วยน า้

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบังคับเลี ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
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          5)  บุ้งกีตั๋ก

               (1)  ชุดบุ้งกีตั๋ก ติดตั งอยูห่น้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนาดความจขุองบุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศกเ์มตร

               (3)  ความสูงจากพื นดินถงึสลักบุ้งกีข๋ณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกีข๋ดุ

               (1)  ชุดบุ้งกีข๋ดุติดตั งอยูด้่านหลังรถ มีขาค า้ยนัท้าให้รถมั่นคง

                     ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนาดความกว้างของบุ้งกีข๋ดุ ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

               (3)  ความจขุองบุ้งกี ๋ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศกเ์มตร

               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขดุลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน า้หนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กโิลกรัม

          8)  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ 

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองจกัรกล

               (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  มีสัญญาณไฟเตือนความดันน า้มันเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันเชื อเพลิง

               (5)  มีประแจส้าหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 1 ชุด

               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ้านวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจาระบี   จ้านวน 1 ชุด 

               (9)  เคร่ืองมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อกส้าหรับใช้กบัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด 

                    ตั งแต่ขนาด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขนั

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด 

                    ตั งแต่ขนาด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด
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             (12)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

             (13)  สัญญาณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

                    ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั งบนหัวเกง๋ จ้านวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation

                    Manual)  คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่ังอะไหล่

                    (Parts Book)

      1.8  รถตักล้อยาง  1.8.1  ขนาด 100 แรงม้า 

          1)  เป็นรถตักล้อยาง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั งบุ้งกี๋

               เป็นขนาดก้าลังเคร่ืองยนต์ขั นต้่า

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบังคับเลี ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี ยวกลางล้าตัว

               มีมุมเลี ยวไม่เกนิ 40 องศา

          5)  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake

          6)  น า้หนักใช้งาน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่า 8,500  กโิลกรัม

          7)  บุ้งกีแ๋ละความสามารถ

               (1)  มีบุ้งกีพ๋ร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้

               (2)  มีขนาดความจบุุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 1.60  ลูกบาศกเ์มตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่า  8,500  กโิลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจากสลักบุ้งกีถ๋งึพื นดินไม่น้อยกว่า  3,500  มิลลิเมตร

          8)  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า

               50 แอมป์ต่อชั่วโมง  มีโคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

          9)  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  เกจบ์อกความดันน า้มันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ



35

ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

               (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันไฮดรอลิก

               (5)  เกจบ์อกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

               (6)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจาระบี จ้านวน 1 ชุด

               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จ้านวน 1 ชุด

               (9)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 2 ชุด

             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 6 ชุด

             (11)  ชุดประแจบล็อคส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร

                    ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ้านวน 1 ชุด

             (12)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร 

                    จ้านวน 1 ชุด

             (13)  เคร่ืองมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด

             (14)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

             (15)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบ้ารุงรักษา

                    (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ

                    คู่มือการส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.8.2  ขนาด  150  แรงม้า

          1)  เป็นรถตักล้อยาง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั งบุ้งกี ๋

               แบบใช้งานตัก ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดก้าลังเคร่ืองยนต์ขั นต้่า

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

               หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบังคับเลี ยวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หักเลี ยว

               กลางล้าตัว มีมุมเลี ยวไม่เกนิ 40 องศา

          5)  ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake

          6)  น า้หนักใช้งาน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่า 12,000  กโิลกรัม

          7)  บุ้งกีแ๋ละความสามารถ

               (1)  มีบุ้งกีพ๋ร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้
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               (2)  มีขนาดความจบุุ้งกีไ๋ม่น้อยกว่า 2.30  ลูกบาศกเ์มตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่า  12,400  กโิลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจากสลักบุ้งกีถ๋งึพื นดินไม่น้อยกว่า  3,700  มิลลิเมตร

          8)  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า

               50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

         9)  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

       10)  อุปกรณ์ประกอบ

              (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองยนต์

              (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

              (3)  เกจบ์อกความดันน า้มันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 

              (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันไฮดรอลิก

              (5)  เกจบ์อกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

              (6)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

              (7)  กระบอกอัดจาระบี จ้านวน 1 ชุด

              (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จ้านวน 1 ชุด

              (9)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 2 ชุด

            (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 6 ชุด

            (11)  ชุดประแจบล็อคส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร

                   ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ้านวน 1 ชุด

            (12)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร 

                   ถงึ 26 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

            (13)  เคร่ืองมือประจ้ารถ จ้านวน 1 ชุด

            (14)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

            (15)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบ้ารุงรักษา

                   (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) 

                   และคู่มือการส่ังอะไหล่ (Parts Book)
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     1.9  รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า           1)  เป็นรถเกล่ียดิน (Motor Grader )  ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

           2)  ระบายความร้อนด้วยน า้ มีก้าลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความเร็วรอบ

               เคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่า 2,500 รอบต่อนาที  สตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วย

               ระบบไฟฟ้า

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังเป็นแบบ Power Shift ขบัเคล่ือน 4 ล้อหลัง

               ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

          4)  ระบบบังคับเลี ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี ยวกลางล้าตัว

          5)  มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร

          6)  น า้หนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 13 ตัน

          7)  ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า 3,600 มิลลิเมตร

               และคราดกรุยดิน ท้างานด้วยระบบไฮดรอลิก

          8)  หลังคากนัแดด-ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  เกจบ์อกความดันน า้มันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 

               (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันไฮดรอลิก

               (5)  เกจว์ัดระดับน า้มันเชื อเพลิง

               (6)  เกจบ์อกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ้านวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 3 ชุด

             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ้านวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร 

                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร

                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด
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             (14)  กระบอกอัดจารบี  จ้านวน 1 ชุด

             (15)  เกจว์ัดลมยาง  จ้านวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบ้ารุงรักษา

                    (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    การส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.10  รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน           1)  เป็นรถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือนขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็น

                ล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ  มีก้าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า

               ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่า 2,800 รอบต่อนาที

          3)  ระบบถา่ยทอดก้าลังเป็นแบบ Hydrostattic

          4)  ระบบบังคับเลี ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี ยวกลางล้าตัว

          5)  ขนาดล้อเหล็กส่ันสะเทือน

               (1)  ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า  2,000 มิลลิเมตร

               (2)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร

          6)  ระบบส่ันสะเทือน

               (1)  ความถีข่องการส่ันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ครั งต่อนาที

               (2)  น า้หนักส่ันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ตัน

          7)  มีน า้หนักใช้งาน ( Operating Weight )  ไม่น้อยกว่า 10 ตัน    

          8)  หลังคากนัแดด-ฝน แบบ Rops Canopy  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเคร่ืองยนต์  

               (2)  เกจว์ัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ

               (3)  เกจบ์อกความดันน า้มันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 

               (4)  มีเกจบ์อกระดับน า้มันไฮดรอลิก

               (5)  เกจว์ัดระดับน า้มันเชื อเพลิง

               (6)  เกจบ์อกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ้านวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขบั จ้านวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอากาศ จ้านวน 3 ชุด
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             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ้านวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ้านวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปากตายส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร

                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส้าหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร

                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด

             (14)  กระบอกอัดจารบี  จ้านวน 1 ชุด

             (15)  เกจว์ัดลมยาง  จ้านวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบ้ารุงรักษา 

                    (Operation  Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    การส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.11  เครือ่งอัดอากาศ           1)  เป็นเคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั ง/ชั น (Two-stage  Compressor)/

             ขนาด 300 ลิตรต่อนาที                 (double stage) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ   มีการ์ดป้องกนั   

                ระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั งบนถงันอนแบบอยูก่บัที่  

          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส

          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection

          4)  สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 

               (150 ปอนด์ต่อตารางนิ ว)  และอัตราการจา่ยอากาศ (Air Delivery) 

               300 ลิตรต่อนาที (10 ลูกบาศกฟ์ุตต่อนาที/ซีเอฟเอ็ม)

          5)  มีเกจว์ัดความดันลมภายในถงัขนาด 0-300 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (0-20 บาร์)

          6)  ถงับรรจอุากาศท้าด้วยเหล็กเหนียว มีความจไุม่น้อยกว่า 300 ลิตร 

               ( 10 ลูกบาศกฟ์ุต)

          7)  มีลิ นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถงั  และวาล์วถา่ยน า้ออกจากถงั

          8)  เคร่ืองอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก

          9)  ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้

            หมายเหตุ  :  เคร่ืองอัดอากาศมีชื่อเรียกอื่น คือ เคร่ืองอัดลม เคร่ืองปั๊มลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร

     2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า

           ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           1)  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยน า้

               มีก้าลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกนิ 2,800 รอบต่อนาที

          3)  มีเกยีร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์

          4)  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรคป็นเบรกแบบจานแช่ในน า้มัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า

          1)  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล  ระบายความร้อนด้วยน า้

               มีก้าลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกนิ 2,700  รอบต่อนาที

          3)  มีเกยีร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์

          4)  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรคเป็นเบรกแบบจานแช่ในน า้มัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 

          1)  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4  ล้อ  

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยน า้

               มีก้าลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกนิ 2,600 รอบต่อนาที

          3)  ระบบส่งก้าลัง

               (1)  มีเกยีร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลัง

                    ไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์

               (2)  มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)

          4)  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์  หรือ  ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรคเป็นเบรกแบบจานแช่ในน า้มัน
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          6)  ระบบไฮดรอลิก

               (1)  ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ ว

               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

     2.2  รถไถ           1)  เป็นรถไถชนิดเดินตาม 

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

          3)  ขนาดเคร่ืองยนต์ที่ก้าหนดเป็นขนาดขั นต้่า

          4)  มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : คราด สก ีล้อเหล็ก ผานหัวหมู ขอ้เวียนซ้าย

     2.3  เครือ่งพ่นยา

           แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั งพื น       2.3.1  ขนาด  2.5 แรงม้า

               1)  เป็นเคร่ืองพ่นยาชนิดตั งพื น

               2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               3)  ขนาดเคร่ืองยนต์ที่ก้าหนดเป็นขนาดแรงม้าขั นต้่า

      2.3.2  ขนาด  3.5 แรงม้า

               1)  เปน็เคร่ืองพ่นยาชนดิตั งพื น

               2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               3)  ขนาดเคร่ืองยนต์ที่ก้าหนดเป็นขนาดแรงม้าขั นต้่า

            หมายเหตุ :  -  ชนิดตั งพื น เหมาะส้าหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื นที่กว้าง ฟาร์มไก ่ฟาร์มหมู ฯลฯ

                            -  เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั งพื น มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ 

                               เคร่ืองพ่นยาแรงอัดสูง หรือ  Power Sprayer

     2.4  เครือ่งพ่นหมอกควัน           1)  ปริมาณการฉดีพ่นน า้ยาไม่น้อยกว่า  40 ลิตรต่อชั่วโมง

                     2)  ถงับรรจนุ า้ยาไม่น้อยกว่า  6  ลิตร

           3)  ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

         หมายเหตุ :  ใช้ส้าหรับการก้าจดัแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร  การฆ่าเชื อโรค

                       หรือ การป้องกนั ก้าจดัแมลง ซ่ึงเป็นพาหะน้าโรค เช่น ยงุ แมลง เป็นต้น
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     2.5  เครือ่งชั่ง  2.5.1  แบบมีตุ้มถว่ง

         1)  เป็นเคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถว่ง

         2)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดพิกดัขั นต้่า

 2.5.2  แบบดิจติอล

          1)  ขนาด 300 กโิลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน า้หนักเป็นแท่นแบบตั งพื น

               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน า้หนักเป็นสแตนเลส

               (3)  ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร

               (4)  อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 0.02 กโิลกรัม

          2)  ขนาด 500 กโิลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน า้หนักเป็นแท่นแบบตั งพื น

               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน า้หนักเป็นสแตนเลส

               (3)  ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 0.02 กโิลกรัม

          3)  ขนาด  1,000 กโิลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน า้หนักเป็นแท่นแบบตั งพื น

               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน า้หนักเป็นสแตนเลส

               (3)  ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 80 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 0.02 กโิลกรัม

          4)  ขนาด  2,000 กโิลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน า้หนักเป็นแท่นแบบตั งพื น

               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน า้หนักเป็นสแตนเลส

               (3)  ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.00 เมตร

               (4)  อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 0.02 กโิลกรัม
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     2.6  เครือ่งสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโขง่

          เคร่ืองยนต์เบนซิน

          1)  สูบน า้ได้ 450 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ ว (50 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

          2)  สูบน า้ได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

          3)  สูบน า้ได้ 1,100 ลิตรต่อนาที  ขนาด 7 แรงม้า

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของเคร่ืองยนต์ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
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          เคร่ืองยนต์ดีเซล

          1)  สูบน า้ได้ 1,750 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

          2)  สูบน า้ได้ 3,800 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ ว (150 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

          มอเตอร์ไฟฟ้า

          1)  สูบน า้ได้ 450 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ ว (50 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของมอเตอร์ไฟฟ้า 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
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          2)  สูบน า้ได้ 1,130 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของมอเตอร์ไฟฟ้า 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

          3)  สูบน า้ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที

               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

               (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน า้ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก้าหนด

               (4)  ส่งน า้ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน า้และของมอเตอร์ไฟฟ้า 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

  2.6.2  แบบท่อสูบน า้พญานาค

          1)  เป็นท่อสูบน า้แบบท่อพญานาค  ขนาด 8 นิ ว ชนิดเพลาใน หัวโต

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน า้

          3)  มีก้าลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที

          4)  ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น

          5)  ขนาดท่อสูบน า้มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ ว

              ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

          6)  ตัวท่อสูบน า้ท้าด้วยสแตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนยก์ลางของแกนเพลา

               ไม่น้อยกว่า 1 นิ ว

          7)  ตัวเคร่ืองติดตั งบนแท่นเหล็กหนาแขง็แรง ขบัเคล่ือนด้วยระบบมู่เล่ยแ์ละสายพาน

          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  แท่นเหล็กเพื่อติดตั งเคร่ืองสูบน า้ มีล้อส้าหรับเคล่ือนยา้ย 2 ล้อ 

                    ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ ว

               (2)  สายส่งน า้ชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
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 3.  ครุภัณฑ์การแพทย์

     3.1  เตียงเฟาว์เลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท้าด้วยเหล็กที่มีความแขง็แรง รับน า้หนักได้ 550 ปอนด์ 

                    โดยไม่งอ เคลือบสีป้องกนัสนิมและพ่นสีทับ

               (2)  พนักหัวท้ายเตียงท้าด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

               (3)  พื นเตียงท้าด้วยเหล็กสปริง

               (4)  มีมือหมุนยกพื นเตียงได้ 2 ชุด ส้าหรับหมุนยกพื นด้านหลังให้สูงขึ น

                    และหมุนยกเขา่ให้อยูใ่นลักษณะงอขาได้  มือหมุนเป็นชนิดไม่มี

                    ส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น า้มันหล่อล่ืน

               (5)  มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3 นิ ว จ้านวน 4 ล้อ 

                    และมีล้อล็อกอยา่งน้อย 1 คู่

               (6)  ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.

               (1)  พนักหัวท้ายเตียงท้าด้วยเหล็กเหล่ียมขนาด1 1/2 นิ ว

                    ครอบด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม

               (2)  พื นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

               (3)  มีมือหมุนยกพื นเตียงได้ 2 ชุด ส้าหรับหมุนยกพื นด้านหลัง

                    ให้สูงขึ นและหมุนยกเขา่ให้อยูใ่นลักษณะงอขาได้

               (4)  มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3 นิ ว จ้านวน 4 ล้อ

                    และมีล้อล็อก 1 คู่

               (5)  ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

               (6)  อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้าขึ นเตียงโครงท้าด้วยเหล็กพ่นสี 

                      พื นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า

                    20 เซนติเมตร ราวกั นเตียงท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เล่ือนขึ น-ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟ้า

               (1)  โครงเตียงท้าด้วยเหล็กที่มีความแขง็แรง เคลือบป้องกนัสนิมและพ่นสี

               (2)  ท้างานเป็นระบบขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

               (3)  พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย
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               (4)  สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต้่าของเตียง 

                    ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า

               (5)  มีระบบล็อกล้อ  แบบ Central  Lock

               (6)  ขนาดเตียงไม่น้อยว่า 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

 

     3.2  เตียงตรวจภายใน           1)  เตียงท้าด้วยสแตนเลส  ปูด้วยเบาะฟองน า้หุ้มหนังเทียม

               สามารถพับได้เป็น 3 ส่วน

          2)  โครงเตียงอยูบ่นขา 4 ขา ปลายขามียางอยา่งหนารองรับ กนักระเทือน

               และกนัเล่ือน ด้านล่างมีม้าเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ปูด้วยยาง

               กนัเล่ือนบนเหล็กเรียบ หรือปูด้วยแผ่นเหล็กขรุขระ

          3)  มีขนาดไม่น้อยกว่า  60 x 180 x 80  เซนติเมตร

          4)  สามารถปรับระดับได้ทั งส่วนบนและท่อนล้าตัว

          5)  มีอุปกรณ์ใช้งานครบ

     3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม  รวมทั งพื นเตียงและโครงสร้าง

          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้

          3)  พื นเตียงและโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล้าตัวและ

               ส่วนปลายเท้า ความยาวทั งหมดไม่ต้่ากว่า 72 นิ ว ความสูงทั งหมด

               ไม่น้อยกว่า 30 นิ ว สูงเท่ากนั ตลอดความยาว ( สูงไม่รวมเบาะ )

               ความกว้างทั งหมดไม่น้อยกว่า 26 นิ ว กว้างเท่ากนั ตลอดความกว้าง

          4)  ส่วนล้าตัว

               (1)  มีล้อ 4 ล้อ หมุนได้รอบตัวโดยมีตลับลูกปืน ขนาดล้อ

                    เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 4 นิ ว แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

               (2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใช้ฟันเฟือง ให้ขึ นลงได้ทั งทางด้านศีรษะ

                    และด้านกน้ และให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณที่วางกน้มีแผ่นเหล็กเล่ือนได้และต้องเล่ือนออก

                    มาให้พ้นปลายเตียง (ส่วนล้าตัว) ได้ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

               (4)  มีที่ให้มือคนไขจ้บัทั งสองขา้ง ซ่ึงสามารถพับเกบ็ได้

               (5)  มีที่กั นเตียงด้านขา้งทั ง 2 ขา้ง ซ่ึงถอดหรือพับเกบ็ได้เมื่อไม่ใช้

               (6)  ทางด้านกน้มีที่ส้าหรับใส่และรองขาทั ง 2 ขา้ง
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               (7)  มีที่รองรับขา 2 ขา้ง ซ่ึงสามารถถอดเกบ็ได้ เล่ือนขึ นลงได้

                    ปรับให้เอนได้ทุกทิศทาง

          5)  ส่วนปลายเท้ามีล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 4 นิ ว

               แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

          6)  มีเบาะฟองน า้หนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนา

               วางบนเตียงแต่ละส่วน กว้างและยาวเท่ากบัขนาดเตียงแต่ละส่วน

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  ม้าขึ นเตียงชนิด 2 ชั น ท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ซ่ึงบุผิวด้านบน

                    ด้วยยาง ส้าหรับให้คนไขก้า้วขึ นเตียง 1 ตัว

               (2)  เกา้อี กลมสามารถปรับสูงต้่าได้  ประมาณ 45-60 เซนติเมตร

                    พื นรองนั่งท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม มีขา 4 ขา ท้าด้วยเหล็กพ่นสี

                    ปลายขาหุ้มด้วยลูกยางทั ง 4 ขา

     3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนั่ง

          2)  โครงท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ ว

          3)  พื นที่นั่งและพนักพิงหลังท้าด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม

          4)  ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ ว

          5)  มีที่วางเท้าท้าด้วยอะลูมิเนียม

          6)  มีที่วางแขน 2 ขา้ง ท้าด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม

          7)  มีล้อยางตัน 4 ล้อ

              (1)  ล้อหน้า 2 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ ว

              (2)  ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ ว

     3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม

          2)  โครงตัวรถท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ ว

          3)  ชั นล่างมีที่ส้าหรับวางของท้าด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม

               ติดกบัตัวรถ

          4)  ด้านขา้งของโครงตัวรถมีที่ส้าหรับใส่ถงัออกซิเจน ท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

          5)  มีล้อจกัรยาน 2 ล้อ และล้อกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ

              ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ ว
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          6)  ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  60 x 200 x 80 เซนติเมตร

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  เสาน า้เกลือท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม 1 อัน

               (2)  เปลหามท้าด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไม่เป็นสนิม 

                    มีเบาะหุ้มหนังเทียม

               (3)  ราวกั นเตียง

          6)  ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  60 x 200 x 80 เซนติเมตร

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  เสาน า้เกลือท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม 1 อัน

               (2)  เปลหามท้าด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไม่เป็นสนิม 

                    มีเบาะหุ้มหนังเทียม

               (3)  ราวกั นเตียง

     3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เป็นรถเขน็ท้าแผลชนิดมีอ่าง

          2)  โครงท้าด้วยเหล็กสแตนเลส มีพื น 2 ชั น

          3)  ชั นบนมีที่วางขวดน า้ยาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกส้าลี ประมาณ 3 ที่

          4)  ชั นล่างมีลิ นชัก 2 ช่อง

          5)  มีราวสแตนเลสกั นกนัของหล่น 3 ด้าน ทั ง 2 ชั น

          6)  ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ ว ทั ง 4 ล้อ

          7)  มีที่จบัส้าหรับเขน็เคล่ือนที่

          8)  ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17 x 29 x 32  นิ ว

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  ถาดสแตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

               (2)  อ่างกลมสแตนเลส 1 ใบ

               (3)  ถงัสแตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ
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     3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เป็นรถเขน็ 3 ชั น 

          2)  โครงรถท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

          3)  มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 4 นิ ว จ้านวน 4 ล้อ

          4)  มีด้ามจบัเขน็เคล่ือนที่ได้

          5)  ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  18 x 32 x 32  นิ ว

     3.8  รถเข็นผ้าเปื้อน           1)  โครงท้าด้วยสแตนเลส  บุลวดตาขา่ยสแตนเลสทั ง 4 ด้าน

          2)  พื นท้าด้วยสแตนเลสหรือเหล็กไม่เป็นสนิม

          3)  มีล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่ต้่ากว่า 8 นิ ว จ้านวน 4 ล้อ

          4)  ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  60 x 105 x 70 เซนติเมตร

     3.9  หม้อต้มเครือ่งมือ           1)  เป็นแบบใช้ไฟฟ้า

          2)  ท้าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

          3)  เป็นหม้อขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 6 x 4  นิ ว

          4)  ขนาดที่ก้าหนดวัดจากภายใน

          5)  มีถาดวางเคร่ืองมือ ยกขึ นลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนความร้อน

          6)  มีระบบป้องกนัความร้อนสูงเกนิไป โดยมีสัญญาณเตือน พร้อมระบบ

               ตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกนิไป

     3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝาครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั งหมด และสามารถเปิดด้านหน้าออก

               เพื่อเล่ือนถาดหรือเบาะรองรับเด็กออกมานอกตู้ได้

          2)  เบาะรองรับตัวเด็กสามารถปรับสูงต้่า เอียงด้านศีรษะหรือปลายเท้าขึ น  

               โดยการปรับจากภายนอกตู้ได้

          3)  บอกอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ภายในตู้ได้

          4)  ระบบควบคุมภายในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control

               สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้ตามต้องการ มี Thermostat

               ตัดกระแสไฟฟ้าได้เมื่ออุณหภูมิภายในตู้ถงึจดุอันตรายส้าหรับเด็ก

          5)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก

               (Servo Control)
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          6)  มีอากาศหมุนเวียนภายในตู้อบตลอดเวลา โดยผ่านไมโครฟิลเตอร์

               ส้าหรับกรองแบคทีเรียและเชื อโรคได้

          7)  มีสัญญาณเตือนอยา่งน้อยในกรณี

               (1)  กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง

               (2)  ระบบการท้างานขดัขอ้ง

               (3)  การหมุนเวียนของอากาศในตู้ขดัขอ้ง

               (4)  อุณหภูมิภายในตู้แตกต่างจากที่ตั งไว้

               (5)  อุณหภูมิที่ตัวผู้ป่วยต่างจากที่ตั งไว้

          8)  สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเขา้ตู้อบได้

          9)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

     3.11  เครือ่งดูดเสมหะ           1)  เป็นเคร่ืองดูดเสมหะชนิดหิ ว 

          2)  ตัวเคร่ืองน า้หนักรวมไม่เกนิ 18 ปอนด์ หรือไม่เกนิ 9 กโิลกรัม

          3)  ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์

          4)  Compressor  เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston

          5)  มีมาตรวัดความดันได้ตั งแต่ 0 - 0.8 บาร์ หรือ ไม่น้อยกว่า

               0 - 560 มิลลิเมตรปรอท  มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูด

               ได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท

          6)  มีขวดบรรจเุสมหะ

          7)  มีระบบป้องกนัเสมหะในขวดล้นเขา้เคร่ือง

     3.12  เครือ่งชั่งน ้าหนัก           1)  เป็นเคร่ืองชั่งน า้หนักแบบคานสมดุล (Machanical Balance)

               มีที่วัดส่วนสูงในตัว

          2)  ชั่งได้ขนาด 160 กโิลกรัม

          3)  สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม

          4)  วัดส่วนสูงได้ระหว่าง 75-195 เซนติเมตร
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     3.13  เครือ่งวัดความดันโลหิต  3.13.1 แบบตั งพื น

          1)  เป็นเคร่ืองวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั งพื น

          2)  ปรอทบรรจอุยูใ่นหลอดแกว้ใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด

          3)  สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท

          4)  ขดีแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้

           5)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  ผ้าพันแขนส้าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จ้านวน 1 ชุด

               (2)  สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเคร่ืองมีความยาวมาตรฐาน

               (3)  ลูกยางส้าหรับอัดลมเขา้ผ้าพันแขนพร้อมลิ น เปิด - ปิด บีบได้

                    สะดวกง่ายต่อการควบคุมความดัน  จ้านวน 1 อัน

 

 3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

          1)  เป็นเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff 

               แบบวงกลม

          2)  เป็นการวัดแบบ Oscillometric

          3)  สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั งแขนซ้าย และแขนขวา

          4)  มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

          5)  สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท 

               สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30 - 200 ครั ง

               ต่อนาที

     3.14  ยนิูตท้าฟัน  ก.  คุณสมบัติทั่วไป

          1)  ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเคร่ืองกรอฟัน ระบบควบคุม

               ระบบดูดน า้ลาย ระบบน า้บ้วนปาก และเกา้อี คนไข้

          2)  ยนูิตมีจดุต่อ Coupling น า้ ส้าหรับเคร่ืองขดูหินปูน พร้อมปุ่มปรับ

               ปริมาณน า้ และมีหัวต่อแบบ Non-return Value ส้าหรับเสียบท่อน า้ได้

          3)  มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย ์ในต้าแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน

          4)  ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถกูแปลง

               เป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกนิ 50 โวลท์ ใช้กบัระบบท้างานภายในยนูิตทั งหมด

               ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์
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 ข.  คุณสมบัติทางเทคนิค

          1)  ระบบให้แสงสว่าง

               (1)  แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน

               (2)  ให้ความเขม้แสงที่ระยะโฟกสัไม่ต้่ากว่า 13,000 และไม่เกนิ

                    28,000 ลักซ์

               (3)  ระยะโฟกสัที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

               (4)  Color Temperature อยูร่ะหว่าง 3,600 - 6,500  K้ (องศาแคลวิน)

               (5)  สามารถปรับระดับของแหล่งก้าเนิดแสงได้

               (6)  Flexible Arm ส้าหรับยดึโคมไฟ ท้าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  

                    สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวด่ิงและแนวระนาบ

 

          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟัน

               (1)  เคร่ืองก้าเนิดอากาศอัด (Air Compressor)

                     -  เป็นระบบที่ไม่ใช้น า้มันหล่อล่ืน                            

                     -  ก้าลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า

                     -  จ้านวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกนิ 1,500 รอบต่อนาที

                     -  สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า

                        70 ลิตรต่อนาที 

                     -  มีระบบป้องกนัมอเตอร์ช้ารุด เมื่อเกดิภาวะผิดปกติ

                     -  ถงัเกบ็อากาศอัดภายในเคลือบกนัสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า

                        20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดัน

                        อากาศอัดที่เกบ็อยูใ่นถงัและมีวาว์ลเปิดปล่อยอากาศอัดและ

                        น า้ทิ งติดตั งใช้งานได้อยา่งสะดวก

                     -  มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมการท้างานของมอเตอร์  ให้แรงดัน

                        อากาศอัดในถงัอยูใ่นพิกดั โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอากาศอัด

                        ไม่ต้่ากว่า 5 บาร์

                     -  ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั งในห้องติดตั งยนูิตท้าฟัน 

                        โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด  ต้องมีองค์ประกอบ

                        และการติดตั งเรียงล้าดับ กอ่นเขา้ยนูิตท้าฟัน ดังนี 
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                                  ขจดัน า้ที่เกดิจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย

                        Water Separater ชนิด Auto-drained ที่มี  Differential 

                        Pressure Indicator จ้านวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกนิ

                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์

                        ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จ้านวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกนิ

                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separater with Differential Pressure 

                        Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

                        เทียบเท่า จ้านวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกนิ 

                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separater with Differential

                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มี

                        ประสิทธิภาพเทียบเท่า จ้านวน 1 ตัว

                                  ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 บาร์ ด้วย Air Regulater

                        พร้อมมาตรวัดแรงดัน จ้านวน 1 ตัว

                     -  ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิได้เป็นไปตามที่ก้าหนด   

                        ขา้งต้น จะต้องมีคุณภาพอากาศอัดอยา่งต้่าตาม  Quality Air Class

                        ที่ 1.6.1 ของ  ISO8573 (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน

                        Water Pressure Dew Point = 10  ้ C Oil = 0.01 มิลลิกรัม

                        ต่อลูกบาศกเ์มตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต

                        ชุดปรับปรุงคุณภาพลม

          3)  ด้ามกรอ ประกอบด้วย

               (1)  ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จ้านวน 2 ด้ามกรอ  โดยมีคุณสมบัติ

                    -  เป็นชนิดที่มีรูน า้ออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการ

                       กรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู

                    -  ขอ้ต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting

                       หมุนได้โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
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                    -  สามารถฆ่าเชื อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื อได้ โดยทนความร้อนได้สูงถงึ

                       135 องศาเซลเซียส

               (2)  ด้ามกรอช้า

                    -  Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor

                       โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)

                    -  สามารถต่อสเปรยน์ า้ได้และสามารถปรับความเร็วได้

                    -  มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)

                       อยา่งละ 1 ด้ามต่อ

                    -  สามารถฆ่าเชื อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื อได้โดยทนความร้อนได้สูงถงึ

                       135 องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor

               (3)  Tripple Syringe สามารถเป่าน า้หรือลม หรือน า้และลมพร้อมกนั

                    ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื อด้วยการนึ่งฆ่าเชื อได้

               (4)  สายด้ามกรอและ Tripple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท้าด้วยซิลิคอน

               (5)  ภาชนะบรรจนุ า้กล่ันส้าหรับใช้กบัหัวกรอ

                    -  เป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์

                    -  มีความจไุม่น้อยกว่า 1 ลิตร

                    -  สามารถถอดเปล่ียนภาชนะออกเพื่อเติมน า้หรือ

                       ท้าความสะอาดได้สะดวก

                    -  มีระบบระบายลมทันที กอ่นถอดเปล่ียน

                    -  มีภาชนะส้ารอง 2 ใบ

          4)  ระบบควบคุม

               (1)  ระบบการควบคุมการท้างานของด้ามกรอ

                    -  มีระบบ First Priority

                    -  มีระบบป้องกนัการดูดน า้ยอ้นกลับเขา้ด้ามกรอ

                    -  สามารถปรับปริมาณน า้และแรงดันอากาศอัด

                       ด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve

                    -  ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน า้ และ

                       อากาศอัดในระบบ
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                    -  สายที่เป็นทางเดินของน า้และอากาศอัดภายในระบบควบคุม

                       ต้องเป็นสายที่ท้าจาก Polyurethane (PU) โดยมีการระบุ

                       Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของสาย

                       ที่ตัวสาย

                    -  มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ ส้าหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ 

                       ส้าหรับด้ามกรอช้า 1 ที่ และ Tripple Syringe 1 ที่

                    -  มีที่วางถาดใส่เคร่ืองมือ

                    -  ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เคร่ืองมือใช้ Flexible Arm ร่วมกนั

                    -  ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เคร่ืองมือสามารถเคล่ือนที่ได้

                       ทั งแนวราบและแนวด่ิงและคงที่ได้ทุกจดุที่ต้องการ (ทั งนี  เมื่อปิด

                       เคร่ืองแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถกูพื น)

               (2)  สวิตช์เท้า สามารถควบคุมการปรับระดับสูง - ต้่า และปรับระดับพนักพิง

                    ของเกา้อี คนไข ้ ควบคุมการท้างานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้

                    หัวกรอท้างานอยา่งเดียว หรือท้างานแบบมีน า้ร่วมด้วย

          5)  ระบบดูดน า้ลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)

               (1)  เป็น Motor Suction ที่ไม่ใช้น า้ร่วมในการท้าให้เกดิแรงดูด

               (2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู ่ไม่ต้่ากว่า

                    - 80 mm.Hg  หรือเทียบเท่า

               (3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถท้างาน

                    พร้อมกนัได้ และการท้างานเป็นแบบอัตโนมัติ

               (4)  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอ่นปล่อยลงท่อน า้ทิ ง และสามารถน้าออกมาล้าง

                    และท้าความสะอาดได้

               (5)  ต้องมีการป้องกนัของเหลวจากการดูดเขา้สู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี

               (6)  มีระบบปัองกนัมอเตอร์ช้ารุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

               (7)  ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter

                    โดยไม่ท้าให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง

               (8)  Bacterial Filter สามารถถอดเปล่ียนหรือท้าความสะอาดได้สะดวก

                    และมีส้ารอง 1 ชุด
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               (9)  สายดูดส้าหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction 

                    ผนังด้านในท้าด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด

                    หรือตีบตัวขณะใช้งาน

          6)  ระบบน า้บ้วนปาก

               (1)  มีที่กรองน า้กอ่นที่จะเขา้สู่ระบบน า้บ้วนปาก และสามารถถอด

                    ที่กรองมาล้างท้าความสะอาดได้ง่าย

               (2)  มีระบบควบคุมปริมาณน า้ลงถว้ยน า้บ้วนปากโดยอัตโนมัติ

                    (ใช้น า้หนักหรือหน่วงเวลา)

               (3)  อ่างน า้บ้วนปากคนไขผิ้วเรียบท้าด้วยวัสดุที่คราบสกปรก

                    ไม่เกาะติด มีท่อน า้ปล่อยน า้ลงในอ่าง และมีที่กรองวัสดุ

                    หยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและท้าความสะอาดได้ง่าย

               (4)  มีที่กรองวัสดุกอ่นลงท่อน า้ทิ งที่สามารถถอดมาล้างและ

                    ท้าความสะอาดได้

               (5)  มี Tripple Syringe 1 ชุด  พร้อมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกบัขอ้ 3) (3) )

          7)  เกา้อี คนไข้

               (1)  สามารถปรับพนักเกา้อี ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับ

                    ความสูงต้่าของเกา้อี ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor

               (2)  Head  Rest  จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence

                    ของศีรษะคนไข ้และสามารถปรับสูงต้่าได้ ตามความต้องการ

                    ตลอดจนสามารถใช้กบัเด็กได้

               (3)  ระบบในการปรับต้าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero

                    Position)  เมื่อใช้กบัคนไขท้ี่มีน า้หนักตัวมาก ต้าแหน่งที่ตั งไว้

                    ต้องไม่เปล่ียนแปลง

               (4)  ปุ่มปรับต้าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)

                     จะต้องมีอยา่งน้อย 2 จดุ จาก 3 จดุ ดังนี  บริเวณถาดวางเคร่ืองมือ

                     เกา้อี คนไข ้และบริเวณอ่างบ้วนปาก
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          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  เกา้อี ทันตแพทย ์จ้านวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับความสูง-ต้่าได้

                    ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support

               (2)  เกา้อี ผู้ช่วยทันตแพทย ์จ้านวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ

                    ความสูง-ต้่าได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  

                    และที่พักเท้า

               (3)  ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้ส้าหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรยล์มออกจาก

                    ด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน  นึ่งฆ่าเชื อโรคได้โดยทนความร้อนได้ถงึ

                    135 องศาเซลเซียส

               (4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA   

                    ใช้ควบคุมยนูิตท้าฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กบัแรงดัน

                    กระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้า

                    ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกนิ +/-5%

     3.15  เครือ่งปั่นผสมสารอุดฟัน           1)  เป็นระบบ Solid State

          2)  ความเร็วของการส่ันสม่า้เสมอ

          3)  ความเร็วของการส่ันไม่ต้่ากว่า 4,000 รอบต่อนาที

          4)  มีหน้าปัดบอกเวลาท้างานของเคร่ือง พร้อมที่ตั งเวลาท้างานแบบอัตโนมัติ

          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จ้านวน 2 ชุด

          6)  มีสวิตช์เปิด-ปิดเคร่ือง

          7)  มีระบบป้องกนัไอปรอทฟุ้งกระจาย

          8)  ระบบกนักระเทือนของตัวเคร่ืองขณะท้างานเป็นระบบแขวนลอย

               บนแท่นสปริง

          9)  ขณะเคร่ืองท้างาน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนตามการส่ันของเคร่ือง
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     3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ก.  คุณสมบัติทั่วไป

             พร้อมเก้าอี สนามและโคมไฟ           1)  ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน า้ลาย โคมไฟส่องปาก เกา้อี สนาม 

               และเกา้อี ผู้ปฏิบัติการ

 ข.  คุณสมบัติทางเทคนิค

          1)  เคร่ืองดูดน า้ลาย

               (1)  ก้าลังของมอเตอร์อยูร่ะหว่าง 1/4 - 3/4 แรงม้า

               (2)  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสามารถตั งค่าแรงดูดที่ต้องการให้คงที่

                    โดยสามารถปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง  0  ถงึ -600 mm.Hg

                    เป็นอยา่งต้่า

               (3)  มีมาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด 0 ถงึ -760 mm.Hg

                    หรือเทียบเท่า

               (4)  ภาชนะบรรจนุ า้ลายเป็นขวดใสท้าด้วยแกว้หรือพลาสติกตกไม่แตก

                    ขนาดบรรจไุม่น้อยกว่า 1 ลิตร

               (5)  มีระบบป้องกนัของเหลวในภาชนะล้นเขา้เคร่ือง

               (6)  หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมขอ้ต่อเขา้ท่อดูด

               (7)  ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร

               (8)  สายไฟ (Main Cable) ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

          2)  โคมไฟส่องปาก

               (1)  โคมไฟ (Operation Light)  หลอดไฟเป็นชนิด Tungten-Halogen

                    มีระยะโฟกสั ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร  ความเขม้ของแสงที่ระยะ

                    โฟกสัอยูร่ะหว่าง 13,000 - 25,000 ลักซ์ ที่ระยะโฟกสัมีค่า Color 

                    Temperature  อยูร่ะหว่าง 3,600 - 6,500  K้ (องศาแคลวิน)

               (2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนั

                    สนิม  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวด่ิงและแนวระนาบ

               (3)  เสาและตัวฐาน  ท้าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนัสนิม

                    มีความมั่นคง  มีล้อเล่ือนที่ฐาน  สามารถเคล่ือนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม

               (4)  หม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 12 โวลท์ 10 แอมแปร์
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           3)  เกา้อี สนาม (เกา้อี ส้าหรับผู้รับบริการ)  มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พิงศีรษะ

               ผู้รับบริการที่สามารถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มารับบริการแต่ละรายได้

               ความสูงของเกา้อี พอเหมาะกบัผู้ให้บริการ  โดยสามารถท้างานได้สะดวก

               เกา้อี สามารถพับหรือถอดเกบ็ได้สะดวก  มีที่วางถว้ยน า้และที่บ้วนปาก

               ในต้าแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

          4)  เกา้อี ผู้ปฏิบัติงาน (เกา้อี ผู้ให้บริการ) มีล้อเล่ือนและปรับความสูง - ต้่า ได้

               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา

     4.1  จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์          เป็นจกัรธรรมดาท้าลวดลายไม่ได้  ราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.2  จักรท้าลวดลาย          เป็นจกัรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ท้าลวดลายได้อัตโนมัติ ราคาพร้อมโต๊ะ

          และอุปกรณ์

     4.3  จักรพันริม  4.3.1  แบบธรรมดา  ชนิด 1 เขม็  3 ด้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ราคาพร้อมโต๊ะ

            และอุปกรณ์

 4.3.2  แบบอุตสาหกรรม

          1)  ชนิด 1 เขม็ 3 ด้าย

          2)  ตะเขบ็พันริมกว้างไม่เกนิ 7 มิลลิเมตร

          3)  ความเร็วไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที

          4)  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 4 แรงม้า หรือ 200 วัตต์

          5)  เป็นราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.4  จักรอุตสาหกรรม  4.4.1  แบบเยบ็ผ้า

          ชนิด 1 เขม็  ราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

 

 4.4.2  แบบเยบ็หนัง

          ชนิด 1 เขม็  ราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.5  หุ่นจ้าลองโครงกระดูกมนุษย์           สามารถแยกชิ นส่วนได้

           แบบเต็มตัว  

 

     4.6  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อสลับเพศได้           สามารถแยกชิ นส่วนได้

           พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว  
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     4.7  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอดและ  4.7.1  แบบคร่ึงตัว  

           ฝึกตัดเยบ็ พร้อมทารก และ           1)  มีระบบการคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ

           อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก           2)  สามารถฟังเสียงหัวใจทารกได้

 4.7.2  แบบเต็มตัว  

          1)  มีระบบการคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ

          2)  สามารถฟังเสียงหัวใจทารกได้

  

     4.8  หุ่นจ้าลองฝึกปฏิบัติการ           1)  สามารถฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมการท้างานด้วย

           ช่วยชีวิตขั นสูง แบบเต็มตัว                เคร่ืองคอมพิวเตอร์

            ( แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก )           2)  สามารถฝึกปฏิบัติการอภิบาลทางเดินหายใจ  โดยมีลักษณะทาง

                กายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ

           3)  สามารถฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดและให้สารน า้

           4)  สามารถฝึกปฏิบัติการวัดความดันโลหิต โดยใช้ร่วมกบั

               เคร่ืองกระตุ้นความดันโลหิต

          5)  สามารถฝึกการช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้า

               ได้ถงึขนาดสูงสุด 360 จลู

          6)  สามารถฝึกปฏิบัติการฟังเสียงปอด และหัวใจทั งปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           1)  ขนาดเส้นทแยงมุม …

     5.1  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                5.1.1  ขนาด 100 นิ ว หรือ 60 x 80 นิ ว หรือ 60 x 84  นิ ว

                         หรือ 64 x 84 นิ ว หรือ  5 x 7 ฟุต  หรือ 6 x 6 ฟุต

               5.1.2  ขนาด 120 นิ ว หรือ 72 x 96 นิ ว หรือ 84 x 84  นิ ว

                        หรือ 89 x 92 นิ ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต

               5.1.3  ขนาด 150 นิ ว หรือ 96 x 120 นิ ว หรือ 108 x 108 นิ ว 

                        หรือ 93 x 124 นิ ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต

               5.1.4  ขนาด 180 นิ ว หรือ 108 x 144  นิ ว หรือ 110 x 147 นิ ว  

                        หรือ 9 x 12 ฟุต

               5.1.5  ขนาด 200 นิ ว หรือ 144 x 144  นิ ว หรือ 120 x 160 นิ ว 

                        หรือ 122 x 162 นิ ว หรือ 12 x 12 ฟุต

          2)  ทุกขนาดตามขอ้ 1)  จอม้วนเกบ็ในกล่องได้  บังคับจอ ขึ น ลง หยดุ 

               ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

            หมายเหตุ : ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)

     5.2  เครือ่งฉายภาพข้ามศีรษะ           1)  เป็นเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะแบบตั งโต๊ะ

           2)  แท่นฉายภาพขนาดไม่ต้่ากว่า 10 x 10 นิ ว

           3)  สามารถปรับมุมฉายได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

          4)  มีพัดลมระบายความร้อนในตัว

          5)  มีเทอร์โมสตัท ตัดไฟในกรณีที่เคร่ืองร้อนเกนิมาตรฐาน

          6)  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

     5.3  เครือ่งฉายภาพ 3 มิติ           1)  เป็นเคร่ืองถา่ยทอดสัญญาณภาพจากวัตถ ุ3 มิติ ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ 

               แผ่นใส หนังสือ ฯลฯ

          2)  อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต้่ากว่า 1/3 นิ ว

          3)  สามารถใช้งานร่วมกบัโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และ ฯลฯ

          4)  ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต้่ากว่า 850,000 Pixels

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

          6)  มีไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบแขนไฟชนิด LED 2 ขา้ง เพื่อการใช้งานยาวนาน
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          7)  มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อยา่งน้อย RGBx2  S-Videox1 Videox1

               USB  และ RS-232

          8)  สินค้ามีการรับประกนัคุณภาพ อะไหล่  และบริการเป็นเวลาอยา่งน้อย 1 ปี

     5.4  เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์           1)  เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ

                จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

          3)  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

          4)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั นต้่า

            หมายเหต ุ: มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์

                           ดาต้าโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และ

                           วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น

                           การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้ค้าว่า "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....

                           ขนาด …… ANSI Lumens  และการเขยีนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                           ในขอ้ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกบัชื่อครุภัณฑ์

     5.5  กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล           1)  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

           2)  ความละเอียดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ

               (Image Sensor)

          3)  มีระบบแฟลชในตัว

          4)  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอ้มูลได้อยา่งสะดวกเมื่อขอ้มูลเต็ม

               หรือเมื่อต้องการเปล่ียน

          5)  สามารถโอนถา่ยขอ้มูลจากกล้องไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

          6)  มีกระเป๋าบรรจกุล้อง
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       5.6  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)           1)  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

               ……………. พิกเซล

          2)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดจอภาพขั นต้่า ......... นิ ว

          3)  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight

          4)  ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ

               สัญญาณภาพและเสียง

          5)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ ภาพ 

               เพลง และภาพยนต์

          6)  ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 

          7)  มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)  
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 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     6.1  ตู้เยน็           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นความจภุายในขั นต้่า

          2)  ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก

               ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          3)  การจดัซื อตู้เยน็ขนาดอื่นให้พิจารณาถงึการประหยดัพลังงานไฟฟ้าด้วย

               นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

     6.2  ตู้แช่อาหาร           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นความจภุายในขั นต้่า

          2)  ท้าด้วยสแตนเลส  หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24

          3)  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู 

               ชั นบนเป็นกระจก  ชั นล่างทึบเป็นช่องแช่แขง็

          4)  ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู 

          5)  ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู

               มีคอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง

          6)  การค้านวณความจภุายใน (คิวบิกฟุต) = กว้าง x ลึก x สูง  

            หมายเหต ุ: 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร

     6.3  เครือ่งท้าน ้าเยน็แบบต่อท่อ           แบบต่อท่อประปา จ้านวน 1 กอ๊ก และ 2 กอ๊ก

          1)  ตัวเคร่ืองทั งภายนอกและภายในท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

          2)  ถงับรรจนุ า้ภายในท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว่

          3)  มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน า้

          4)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

          5)  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

          6)  ราคาไม่รวมค่าติดตั ง อุปกรณ์การติดตั ง เช่น เบรคเกอร์กนัดูด

               และไม่รวมเคร่ืองกรองน า้

     6.4  เครือ่งท้าน ้าร้อน - น ้าเยน็           1)  มีหัวกอ๊กจา่ยน า้ โดยเป็น น า้ร้อน 1 หัว น า้เยน็ 1 หัว

           แบบต่อท่อประปา จ้านวน 2 ก๊อก           2)  เป็นเคร่ืองท้าน า้ร้อนน า้เยน็แบบตั งพื น ระบบต่อท่อประปา

           3)  มีระบบกรองน า้ในตัวเคร่ือง
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          4)  ความจถุงัเกบ็น า้เยน็ ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร

          5)  ความจถุงัเกบ็น า้ร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร

          6)  ตัวเคร่ืองทั งภายนอกและภายในท้าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

          7)  ถงับรรจนุ า้ภายในท้าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว่

          8)  มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน า้

          9)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

        10)  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

        11)  ราคาไม่รวมค่าติดตั ง

 

     6.5  เครือ่งตัดหญ้า           แบบขอ้แขง็และขอ้อ่อน

          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

          2)  เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

          3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเขน็

          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็ชนิดสูบนอน

          2)  เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า

          3)  รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า  18  นิ ว

          แบบล้อจกัรยาน

          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็

          2)  เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

          3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของล้อ ประมาณ 26 นิ ว

          4)  รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ ว

          5)  ความจถุงัน า้มันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
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         แบบนั่งขบั

          1)  เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า

          2)  รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ ว

          3)  มีกล่องเกบ็หญ้า

     6.6  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา

          2)  มีเตาอบในตัว

 

     6.7  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยา่ง

          2)  ความจไุม่น้อยกว่า 25 ลิตร

     6.8  เครือ่งดูดควัน           1)  ก้าลังดูดอากาศไม่น้อยกว่า 830 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง

          2)  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

          3)  การติดตั งท้างานระบบอากาศหมุนเวียนภายใน และ/หรือ

               ระบบดูดอากาศออกภายนอก

     6.9  เครือ่งซักผ้า           1)  เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั งละไม่น้อยกว่าที่ก้าหนด

          2)  เป็นเคร่ืองซักผ้าและสลัดผ้าในตัว

     6.10  เครือ่งอบผ้า           1)  เป็นขนาดที่สามารถอบผ้าได้ครั งละไม่น้อยกว่าที่ก้าหนด 

          2)  ตะกร้าบรรจผุ้า ท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

          3)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

     7.1  เครือ่งรับส่ง - วิทยุ  7.1.1  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนาดก้าลังส่ง 5 วัตต์

               ประกอบด้วย  :  ตัวเคร่ือง   แท่นชาร์ท  แบตเตอร่ี  1  กอ้น

               เสายาง  เหล็กพับ

          2)  ขนาดก้าลังส่ง 10 และ 40 วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  เพาเวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน

          3)  ขนาดก้าลังส่ง  25  วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ

               อุปกรณ์ติดตั งครบชุด  หนังสือคู่มือ

 7.1.2  ระบบ HF / SSB

         1)  ขนาดก้าลังส่ง 100 วัตต์                   

              ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน วิทยส่ืุอสาร  

              หมายเหตุ :  ยา่นความถีส้่าหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 -174 Mhz

     7.2  เครือ่งก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนาด  3  กโิลวัตต์ เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน

               ขนาด  5  กโิลวัตต์ขึ นไป เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล

          2)  ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดกโิลวัตต์ขั นต้่า

          3)  รายละเอียดประกอบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี 

               (1)  แผงสวิทซ์    1  อัน

               (2)  โวลท์มิเตอร์  1  อัน

               (3)  แอมมิเตอร์   1  อัน

               (4)  หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั ว  1  ชุด

               (5)  สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1  อัน  

               (6)  คัตเอาต์  1  อัน

               (7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จดุ

               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อัน (ส้าหรับขนาด 10 กโิลวัตต์ ขึ นไป)
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          4)  คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

               (1)  ไฟ AC 220 โวลท์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์

                    ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กโิลวัตต์

               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ

                    220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์

                    ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กโิลวัตต์

               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  (Automatic Voltage

                    Regulation Control) โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลง ดังนี 

                    -  ไม่เกนิ + 5 , - 5 %  ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าขนาด

                       น้อยกว่า 5  กโิลวัตต์

                    -  ไม่เกนิ + 2.5 , - 2.5 %  ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าขนาด

                       ไม่น้อยกว่า 5  กโิลวัตต์

               (4)  ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กโิลวัตต์

                    สามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor

                    ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป

               (5)  เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งก้าลังขบัโดยตรง

                    (Direct Coupling)

            หมายเหตุ  :   1  kVA  =  0.8  kW

                          การติดตั งอยา่งน้อยควรประกอบด้วย

                          1. การติดตั งเดินรางแลดเดอร์  หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า

                          2. การติดตั งอุปกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์พร้อมบานเกร็ด

                              ของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน า้ไปสู่ภายนอกห้อง

                          3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คุณสมบัติของเครือ่งยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

     ก.  รถส่วนกลาง  อุตสาหกรรมประกาศใช้

          8.1  รถส่วนกลาง

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี  ( Ecology Car : Eco Car )

          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทย ุเทป และอุปกรณ์มาตรฐาน

               จากโรงงาน

 8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี

          1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทย ุเทป  และอุปกรณ์มาตรฐาน

               จากโรงงาน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี

          1)  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขบั

               (1)  มีน า้หนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

               (2)  มีช่องว่างด้านหลังคนขบัส้าหรับนั่งหรือเกบ็ของได้

               (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          2)  แบบดับเบิ ลแค็บ

               (1)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

               (2)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

               (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 8.2.2  ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี

          1)  แบบธรรมดา

               (1)  มีน า้หนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

               (2)  เป็นรถช่วงยาว
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               (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          2)  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขบั 

               (1)  มีน า้หนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

               (2)  มีช่องว่างด้านหลังคนขบัส้าหรับนั่งหรือเกบ็ของได้

               (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          3)  แบบดับเบิ ลแค็บ

               (1)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

               (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

               (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 8.2.3  ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี 

          1)  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขบั 

               (1)  มีน า้หนักบรรทุกไม่ต้่ากว่า 1 ตัน

               (2)  มีช่องว่างด้านหลังคนขบัส้าหรับนั่งหรือเกบ็ของได้

               (3)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          2)  แบบดับเบิ ลแค็บ

               (1)  เป็นกระบะส้าเร็จรูป

               (2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู

               (3)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

               (4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 8.2.4  ขนาด  2 ตัน  4 ล้อ และ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,700 ซีซี

          1)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก

               ไม่ต้่ากว่า 4,000  กโิลกรัม

          (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ
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 8.2.5  ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี

          1)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

               ไม่ต้่ากว่า  5,000  กโิลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

 8.2.6  ขนาด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 3,500 ซีซี

          1)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

               ไม่ต้่ากว่า 8,000 กโิลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

 8.2.7  ขนาด 6  ตัน  6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี

          1)  แบบกระบะเหล็ก

               (1)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า  12,000  กโิลกรัม

               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

          2)  แบบกระบะเทท้าย

              (1)  ขนาดความจไุด้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศกห์ลา

              (2)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า 12,000 กโิลกรัม

              (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

          3)  แบบบรรทุกน า้

               (1)  จนุ า้ได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร

               (2)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า 12,000 กโิลกรัม

               (3)  เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์



74

ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          4)  แบบบรรทุกน า้อเนกประสงค์

               (1)  จนุ า้ได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร

               (2)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า 12,000 กโิลกรัม

               (3)  เคร่ืองสูบน า้เป็นแรงเหวีย่งหนีศูนย์

               (4)  ปั๊มสูบน า้ท้าด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า

                    1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกนิ 1,100 รอบต่อนาที  ปั๊มสูบน า้

                    ได้รับก้าลังขบัเคล่ือนจากเคร่ืองยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน า้ได้

                    ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกนิ 800 รอบต่อนาที

               (5)  ระบบท่อน า้ แท่นปืนฉดีน า้/ชุดหัวฉดีน า้

               (6)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี  แบบเปิดขา้งเทท้าย

          1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศกเ์มตร

              หรือ 4 ลูกบาศกห์ลา

          2)  พื นตัวถงัท้าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

          3)  มีบานเล่ือนขึ น-ลงได้ขา้งละ 2 บาน

          4)  มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน

          5)  ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร

          6)  มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

 8.3.2  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี

          1)  แบบเปิดขา้งเทท้าย 

               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตร

               (2)  ตัวถงัท้าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื นหนา

                    ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร

               (3)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า 12,000 กโิลกรัม
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          2)  แบบอัดท้าย 

               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจขุองตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตร

                    และสามารถรับน า้หนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กโิลกรัม

               (2)  น า้หนักของรถรวมน า้หนักบรรทุก 

                    ไม่ต้่ากว่า 12,000 กโิลกรัม

               (3)  ชุดอัดท้ายท้างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต

                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว

               (4)  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

 8.3.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

          -  หลังคาผ้าใบ  เป็นโครงหลังคาเหล็ก มีผ้าใบคลุมตลอด มีที่นั่งสองแถว

          -  หลังคาอลูมิเนียม  เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม

             มีผ้าใบคลุมด้านขา้ง  มีที่นั่งสองแถว

          -  หลังคาส้าเร็จรูป ชนิดท้าด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  มีช่องลมพร้อม

             กระจกเล่ือน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ  มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื น

             หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื น

          8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขบั  ปูพี น และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่นั่ง

                ขนาด 12 ที่น่ัง           2)  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

                ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

                ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี           4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกนัสนิม

          8.5  รถยนต์ตรวจการณ์           1)  เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู  (เขา้-ออก)  เคร่ืองยนต์เบนซินหรือดีเซล

                ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกนัสนิม

                ไม่ต่้ากว่า 2,000-3,000 ซีซี           3)  มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เคร่ืองปรับอากาศ 

                 (เบนซิน หรือ ดีเซล)                วิทยเุทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
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          8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

                 ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  ประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส้าหรับยกเตียงผู้ป่วยเขา้ - ออก

                ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุา๊ซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ  พร้อมที่แขวนน า้เกลือ

          4)  ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

          5)  มีวิทยคุมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์

          6)  เคร่ืองสัญญาณไฟฉกุเฉนิพร้อมเคร่ืองขยายเสียง

          7)  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทยป์ระกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้

               (2)  ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส้าหรับเด็กและผู้ใหญ่

               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียง/เคร่ืองดูดของเหลว

               (4)  เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

               (5)  ชุดป้องกนักระดูกคอเคล่ือน

               (6)  ชุดเฝือกลม 

               (7)  ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส้าหรับส่งท่อกา๊ซ

               (8)  อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น

               (9)  เกา้อี เคล่ือนยา้ยผู้ป่วยชนิดพับเกบ็ได้

             (10)  เคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 

               (11)  เคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ   

          8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

                (รถกระบะ)           2)  ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด ส้าหรับยกเตียงผู้ป่วยเขา้ - ออก

                ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุา๊ซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน า้เกลือ

                ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี           4)  ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

          5)  มีวิทยคุมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์

          6)  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทยป์ระกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้

               (2)  ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส้าหรับเด็กและผู้ใหญ่

               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียง/เคร่ืองดูดของเหลว

               (4)  เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
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               (5)  ชุดป้องกนักระดูกคอเคล่ือน

               (6)  ชุดเฝือกลม 

               (7)  ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส้าหรับส่งท่อกา๊ซ

               (8)  อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น

               (9)  เกา้อี เคล่ือนยา้ยผู้ป่วยชนิดพับเกบ็ได้

 

          8.8  รถจักรยานยนต์           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั นต้่า

                (1)  กรณีขนาดต้่ากว่า ซีซี  ที่ก้าหนดไม่เกนิ 5 ซีซี

                     หรือขนาดเกนิกว่า ซีซี  ที่ก้าหนดไม่เกนิ 5 ซีซี

                    เป็นรถจกัรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

               (2)  ราคาที่ก้าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

               (3)  การจดัซื อรถจกัรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

                    อุตสาหกรรม 
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     ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง

          8.9  รถน่ังประจ้าต้าแหน่ง

                8.9.1  ระดับรองอธบิดี           1)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ  2,200  ซีซี

                -  ระดับรองอธิบดี  หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

                8.9.2  ระดับอธบิดี           1)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,200 - 2,500  ซีซี

               -  ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวง

                   ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

                   ฝ่ายการเมือง  เลขานุการรัฐมนตรี  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

                   หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

                8.9.3  ระดับปลัดกระทรวง           1)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,200 - 2,500  ซีซี

                -  ระดับปลัดกระทรวง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผู้ด้ารง

                   ต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

                8.9.4  ระดับรัฐมนตรี           1)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี

                -  ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี

                   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  รองประธานวุฒิสภา

                   รองประธานสภาผู้แทนราษฏร

                8.9.5  ระดับรองนายก           1)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี

                         รัฐมนตรี                -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภาและผู้น้าฝ่ายค้าน

                    ในสภาผู้แทนราษฎร
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน

     9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ  9.1.1  ขนาด 5 นิ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์

          ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที

 9.1.2  ขนาด 6 นิ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์

          ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที

 9.1.3  ขนาด 8 นิ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์

          ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที

          -  ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดความกว้างในการไสไม้ขั นต้่า

     9.2  เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ  9.2.1  ขนาด 5 นิ ว (125 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

           1,000 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที

 9.2.2  ขนาด 6 นิ ว (150 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

          1,000 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า   8,500 รอบต่อนาที

 9.2.3  ขนาด 7 นิ ว (180 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

          1,800 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า   8,000 รอบต่อนาที

 9.2.4  ขนาด 9 นิ ว (230 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

          1,800 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า   6,000 รอบต่อนาที

          -  ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดแผ่นเจยีขั นต้่า

            หมายเหตุ :  เคร่ืองเจยี/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองหินเจยีระไน

                            หรือเคร่ืองเจยี/ขดั/ตัด  หรือเคร่ืองขดั/ตัด

     9.3  เครือ่งขัดกระดาษทราย  9.3.1  แบบส่ัน

           แบบมือถือ           1)  ขนาด 112 มิลลิเมตร x 225 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

               ขนาดไม่น้อยกว่า 230 วัตต์

          2)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดฐานขดัขั นต้่า
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 9.3.2  แบบสายพาน

          1)  ขนาด 75 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์

          2)  ขนาด 100 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์

          3)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดฐานขดัขั นต้่า

     9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  9.4.1  ขนาด 8 นิ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์

           ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนา

          ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร

 9.4.2  ขนาด 9 นิ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์

          ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที  ตัดไม้ได้หนา

            ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร

          -  ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของใบเล่ือยขั นต้่า

     9.5  เครือ่งลอกบัว แบบมือถือ           1)  เป็นขนาด 12 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

                1,400 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 22,000 รอบต่อนาที

          2)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดหัวจบัแกนดอก หรือจ้าปาจบัดอกขั นต้่า

            หมายเหต ุ: เคร่ืองลอกบัว  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองเซาะร่อง เคร่ืองท้าบัว  หรือแกะลาย

 

     9.6  เครือ่งตัดเหล็ก แบบมือถือ  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์

         ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดความหนาขั นต้่าของแผ่นเหล็กที่ตัดได้

            หมายเหต ุ: เคร่ืองตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้า  เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

     9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่  มีด้ามคันโยกแบบมือถอื

          2)  ทุกขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน า้หนักได้ขั นต้่า

 

     9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม  สามารถยกหรือรับน า้หนักได้ขั นต้่า   800 กโิลกรัม

 9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม  สามารถยกหรือรับน า้หนักได้ขั นต้่า 1,000 กโิลกรัม 

 9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม  สามารถยกหรือรับน า้หนักได้ขั นต้่า 1,200 กโิลกรัม 

 9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม  สามารถยกหรือรับน า้หนักได้ขั นต้่า 1,500 กโิลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน  คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตาม

 ส้านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

       10.1  เครือ่งโทรสาร           1)  หมายถงึเคร่ือง Facsimile  หรือ โทรภาพ

               แบบใช้กระดาษธรรมดา           2)  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกนิกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น

           3)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั นต้่า

 

       10.2  เครือ่งถ่ายเอกสาร  10.2.1  ชนิด ขาว-ด้า

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดความเร็วขั นต้่า  

          2)  เป็นระบบมัลติฟังกช์ั่น

          3)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ยอ่ - ขยายได้

 

 10.2.2  ชนิด ขาว-ด้า  สี

          1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดความเร็วขั นต้่า  

          2)  เป็นระบบมัลติฟังกช์ั่น

          3)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ยอ่ - ขยายได้

       10.3  เครือ่งพิมพ์ส้าเนา  10.3.1  ความละเอียด 300 x 300 จดุต่อตารางนิ ว

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั นต้่า

          2)  สามารถยอ่ได้

          3)  พื นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4

 10.3.2  ความละเอียด 300 x 400 จดุต่อตารางนิ ว

          1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั นต้่า

          2)  สามารถยอ่-ขยายได้

          3)  พื นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ B4 

 10.3.3  ความละเอียด 400 x 400 จดุต่อตารางนิ ว

          1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั นต้่า

          2)  สามารถยอ่-ขยายได้

          3)  พื นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3 
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       10.4  เครือ่งอัดส้าเนา           1)  แบบใช้ลูกโม่คู่ชนิดใช้ไฟฟ้าและมือหมุน 

          2)  บรรจกุระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น

       10.5  เครือ่งท้าลายเอกสาร           1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นแบบท้าลายขั นต้่าต่อครั ง

           2)  ขนาดกระดาษที่ยอ่ยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

       10.6  เครือ่งเจาะกระดาษและ  10.6.1  แบบเจาะกระดาษมือโยกและเขา้เล่มมือโยก 

               เข้าเล่ม           1)  เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ต้่าน้อยกว่า 21 ห่วง

          2)  เขา้เล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ ว

          3)  เขา้เล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 

          4)  ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ 

 10.6.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเขา้เล่มมือโยก

          1)  เป็นชนิดสันห่วง

          2)  เขา้เล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ ว 

          3)  เขา้เล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

          4)  ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

       10.7  เครือ่งบันทึกเงินสด           1)  เป็นเคร่ืองบันทึกเงินสดชนิดใช้ไฟฟ้า

          2)  เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภาพ

          3)  แบ่งแผนกสินค้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แผนก และแยกรหัสสินค้าได้

               ไม่ต้่ากว่า 100 พีแอลย ู(Price Lock Up)

          4)  สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีส้าเนา 1 ชุด

          5)  ตั งรหัสพนักงานขายได้อยา่งน้อย 2 คน

          6)  มีระบบส้ารองขอ้มูลได้อยา่งน้อย 30 วัน

          7)  สามารถท้าใบก้ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามระเบียบกรมสรรพากร

       10.8  เครือ่งนับธนบัตร           1)  เป็นชนิดตั งโต๊ะหรือตั งพื น

          2)  เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

          3)  ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที
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       10.9  เครือ่งปรับอากาศ           1)  ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง

               แบบแยกส่วน           2)  เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้าความเยน็

               ขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทีย ู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

               ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5

          3)  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่ง

               ความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั

          4)  เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจบัอนุภาค

               ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้  

               -  ชนิดตั งพื นหรือแขวน

               -  ชนิดติดผนัง

               ส้าหรับชนิดตู้ตั งพื น เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

          5)  มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์

          6)  การจดัซื อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจง้ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

               ที่ นร 0202/ว 4  ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ

               นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั งที่  3/2539  (ครั งที่ 57)  เมื่อวันที่ 14

               มิถนุายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลังงาน โดยให้พิจารณาจดัซื อ

               เคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  (EER)  นอกเหนือจากการ

               พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

               -  ถา้จ้านวนบีทียเูท่ากนั  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

               -   ถา้จ้านวนบีทียไูม่เท่ากนั ให้น้าจ้านวนบีทียหูารด้วยจ้านวนวัตต์

                   (บีทียตู่อวัตต์)  ผลที่ได้คือค่า EER  ถา้ค่าของ  EER  สูง ถอืว่า

                   เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยดัพลังงาน

                   ได้ดีกว่า

          7)  การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ 

               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี    สวิตช์ 1 ตัว  

                    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร  สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร

          8)  ค่าติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั งแยกจากราคา

               เคร่ืองปรับอากาศ)
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               (1)  ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน

                    ขนาดไม่ต้่ากว่า 13,000 บีทีย ู 3,000  บาท 

                    ขนาดไม่ต้่ากว่า 40,000 บีทีย ู 4,500  บาท 

               (2)  ชนิดตู้ตั งพื น

                    ขนาดไม่ต้่ากว่า 33,000 บีทีย ู 4,000  บาท 

                    ขนาดไม่ต้่ากว่า 42,000 บีทีย ู 5,000  บาท 

               (3)  ชนิดติดผนัง

                    ขนาด 12,000-24,000 บีทีย ู 3,000  บาท 

       10.10  เครือ่งฟอกอากาศ           1)  ท้างานด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย

                แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน                (1)  แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง  ด้วยระบบ Electronic Collecting Cell 

               (2)  สามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้

               (3)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพ

                    การฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90%  จากสถาบันที่ได้มาตรฐาน

                    ในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

               (4)  แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต้่ากว่า

                    500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม

               (5)  ราคาไม่รวมค่าติดตั ง

       10.11  เครือ่งดูดฝุ่น           1)  สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน า้

          2)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

       10.12  เครือ่งขัดพื น           1)  มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 16 นิ ว

          2)  ใช้ไฟฟ้า

          3)  ราคาพร้อมอุปกรณ์

       10.13  ถังน ้า  10.13.1  แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)

            1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่จนุ า้ได้ไม่น้อยกว่า  

            2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

            3)  ราคาไม่รวมขาตั ง และไม่รวมค่าติดตั ง
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 10.13.2  แบบพลาสติก

            1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่จนุ า้ได้ไม่น้อยกว่า

            2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

            3)  ราคาไม่รวมขาตั ง และไม่รวมค่าติดตั ง

 10.13.3  แบบสแตนเลส

            1)  ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดที่จนุ า้ได้ไม่น้อยกว่า

            2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

            3)  ราคาไม่รวมขาตั ง และไม่รวมค่าติดตั ง

       10.14  เครือ่งพิมพ์ดีดไฟฟ้า             1)  เป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจ้า

                  เนื อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ ว

       10.15  เครือ่งพิมพ์บัตรพลาสติก             1)  ความละเอียดในการพิมพ์   300 x 300 จดุต่อตารางนิ ว 

                แบบหน้าเดียว             2)  จ้านวนความจบุัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า  100  ใบ

             3)  จ้านวนความจบุัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า  45 ใบ

            4)  ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140  ใบต่อชั่วโมง

            5)  ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว-ด้า ไม่น้อยกว่า 720 ใบต่อชั่วโมง

       10.16  เครือ่งสแกนลายนิ วมือ             1)  รองรับลายนิ วมือ 3,000 ลายนิ วมือ

                ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน             2)  สามารถบันทึกขอ้มูลได้  100,000 รายการ

             3)  หน้าจอ LCD

             4)  สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ

            5)  มาพร้อมโปรแกรมบริหารจดัการเวลาท้างาน

            6)  ราคาไม่รวมค่าติดตั ง

       10.17  โต๊ะหมู่บูชา             1)  ท้าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ ว

            2)  มีฐานรองโต๊ะหมู่

            3)  มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ น



86

ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ

       11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนาดก้าลังขยาย   24  เท่า

           1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั ง

           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรงตามธรรมชาติ

           3)  มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า

           4)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร

           5)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร

                ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

           6)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร

           7)  ค่าตัวคูณคงที่ 100

           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator

               ที่มีช่วงการท้างานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา

           9)  ความละเอียดในการท้าระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกนิ + / - 2 มิลลิเมตร

         10)  ความไวของระดับน า้ฟองกลมไม่เกนิกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

         11)  มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขดีก้ากบัทุกๆ 1 องศา

         12)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80  มิลลิเมตร

         13)  อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศา

         14)  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลิปดา

         15)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย

               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้

               (2)  มีขาตั งกล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

               (3)  มีฝาครอบเลนส์

               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

 11.1.2  ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า

           1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั ง

           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรงตามธรรมชาติ
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           3)  มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

           4)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

           5)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร

                ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

           6)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ   2  เมตร

           7)  ค่าตัวคูณคงที่ 100

           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator

               ที่มีช่วงการท้างานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา

           9)  ความละเอียดในการท้าระดับในระยะ 1 กโิลเมตร ไม่เกนิ + / - 1.5 มิลลิเมตร

         10)  ความไวของระดับน า้ฟองกลมไม่เกนิกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

         11)  มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขดีก้ากบัทุก ๆ 1 องศา

         12)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80  มิลลิเมตร

         13)  อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศา

         14)  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลิปดา

         15)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย

               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้

               (2)  มีขาตั งกล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

               (3)  มีฝาครอบเลนส์

               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

       11.2  กล้องวัดมุม  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา

           1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง

           2)  ก้าลังขยาย 30 เท่า

           3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่ต้่ากว่า 40  มิลลิเมตร

           4)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100  เมตร

                ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1  องศา 20 ลิปดา

           5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ  2  เมตร
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           6)  ค่าตัวคูณคงที่  100

           7)  ค่าตัวบวกคงที่  0

           8)  ความไวของระดับน า้ฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

           9)  ความไวของระดับน า้ฟองยาว  40 พิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

         10)  อ่านค่ามุมโดยตรง แนวราบและด่ิงได้ไม่เกนิ 1 ลิปดา

         11)  อ่านค่ามุมโดยประมาณ แนวราบและด่ิงไม่เกนิ 6 พิลิปดา

         12)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

         13)  อุปกรณ์ประกอบ

                -  มีขาตั งกล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

                -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง

                -  มีฝาครอบเลนส์

                -  มีระบบให้แสงสว่างส้าหรับอ่านจานองศาติดภายใน  หรือภายนอกตัวกล้อง

                -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

           หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

 11.2.2  แบบอิเล็กทรอนิกส์

           1)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )

               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง

               (2)  ก้าลังขยาย 30 เท่า

               (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

               (4)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่า

                    2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

               (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร

               (6)  ค่าตัวคูณคงที่  100

               (7)  ค่าตัวบวกคงที่  0

               (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงการท้างาน + / -3 ลิปดา

               (9)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                    เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั ง 2 หน้า

                    ของตัวกล้อง
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             (10)  แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกนิ 5 พิลิปดา

             (11)  ค่าความถกูต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พิลิปดา

             (12)  ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

             (13)  ความไวของระดับฟองยาว  40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

             (14)  สามารถแสดงผลทั งเป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง

             (15)  มีแบตเตอร่ีติดตั งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้

             (16)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

             (17)  อุปกรณ์ประกอบ

                    -  ขากล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

                    -  มีฝาครอบเลนส์       

                    -  ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี     

                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

           2)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา

               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง

               (2)  ก้าลังขยาย 30 เท่า

               (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

               (4)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า

                    2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

               (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร

               (6)  ค่าตัวคูณคงที่  100

               (7)  ค่าตัวบวกคงที่  0

               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                    แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

               (9)  แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

             (10)  ค่าความถกูต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

             (11)  ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า



90

ชื่อครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

             (12)  ความไวของระดับฟองยาว   40  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

             (13)  สามารถแสดงผลทั งเป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง

             (14)  มีแบตเตอร่ีติดตั งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้

             (15)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

               (16)  อุปกรณ์ประกอบ

                    -  ขากล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

                    -  มีฝาครอบเลนส์       

                    -  ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี     

                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

           3)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา

               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง

               (2)  ก้าลังขยาย  30  เท่า

               (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

               (4)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร

                    ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

               (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร

               (6)  ค่าตัวคูณคงที่  100

               (7)  ค่าตัวบวกคงที่  0

               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                    แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

              (9)  แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

            (10)  ค่าความถกูต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

            (11)  ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

            (12)  ความไวของระดับฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

            (13)  สามารถแสดงผลทั งเป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง

            (14)  มีแบตเตอร่ีติดตั งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
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            (15)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 

            (16)  อุปกรณ์ประกอบ

                   -  ขากล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

                   -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

                   -  มีฝาครอบเลนส์       

                   -  ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี     

                   -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

           4)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา

               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง

               (2)  ก้าลังขยาย  26  เท่า

               (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

               (4)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า

                     2.30 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

               (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร

               (6)  ค่าตัวคูณคงที่  100

               (7)  ค่าตัวบวกคงที่  0

               (8)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                    แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

               (9)  แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกนิ  20  พิลิปดา

             (10)  ค่าความถกูต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

             (11)  ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

             (12)  ความไวของระดับฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

             (13)  สามารถแสดงผลทั งเป็นมุมราบ และเป็นมุมด่ิง

             (14)  มีระบบให้แสงสว่างส้าหรับการอ่านจากจอแสดงผล

             (15)  มีแบตเตอร่ีติดตั งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้

             (16)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
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             (17)  อุปกรณ์ประกอบ

                     -  ขากล้องเล่ือนขึ นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

                     -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

                     -  มีฝาครอบเลนส์       

                     -  ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี     

                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ้ากล้อง

            หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

       11.3  เครือ่งหาพิกัดด้วยสัญญาณ            1)  มีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง

               ดาวเทียม แบบพกพา            2)  มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD

            3)  บันทึกขอ้มูลต้าแหน่งพิกดัได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จดุ และสร้างเส้นทาง

                ได้ 200 เส้นทาง

           4)  บันทึกขอ้มูลค่าพิกดัโดยอัตโนมัติได้ถงึ 10,000 จดุ

           5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจอุยู ่และขอ้มูลต้าแหน่งสถานที่ส้าคัญ

                  ไม่น้อยกว่า 500,000 ต้าแหน่ง

           6)  มีเขม็ทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน

               บรรยากาศ

           7)  มีพอร์ตส้าหรับเชื่อมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 

                แบบ High-Speed

       11.4  เครือ่งตรวจจับโลหะใต้ดิน            1)  ความลึกในการค้นหาวัตถโุลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่า 1.50  เมตร

            2)  สามารถใช้หูฟังในการเตือนเมื่อพบวัตถโุลหะ

           3)  มีหน้าจอแสดงผล

           4)  สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า
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 12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

       12.1  กล้องจุลทรรศน์  12.1.1  ชนิดตาเดียว

           1)  มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 400 เท่า

           2)  เลนส์ใกล้ตา ก้าลังขยาย 10 x 1 คู่

           3)  เลนส์วัตถ ุ  ก้าลังขยาย 

                    4 x 1 หัว

                  10 x 1 หัว   

                  40 x 1 หัว   

           4)  ระบบแสงไฟอยูใ่นฐานกล้อง

           5)  ใช้ไฟ 220 โวลท์

           6)  มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกนัเชื อรา

 12.1.2  ชนิด 2 ตา

           1)  งานการสอน

                (1)  มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า

                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ 

                     หมุนได้รอบ 360 องศา และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยูก่บัที่

                (3)  เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง 

                     ก้าลังขยาย 10 x 1 คู่  มี  Field number

                     ไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร

                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  

                     Parfocal  ก้าลังขยาย

                         4 x 1 หัว

                       10 x 1 หัว   

                       40 x 1 หัว

                     100 x 1 หัว   

                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสามารถบรรจเุลนส์วัตถไุด้

                      ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

                (6)  ระบบแสงไฟอยูใ่นฐานกล้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า  20  วัตต์
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                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลท์

                (8)  มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกนัเชื อรา

           2)  งานวิจยั

                (1)  มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า

                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ 

                     หมุนได้รอบ 360 องศา และมีปุ่มปรับความสูงให้เหมาะกบัผู้ใช้

                (3)  เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง 

                     ก้าลังขยาย 10 x 1 คู่  มี  Field number ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  

                     Parfocal  ก้าลังขยาย

                         4 x 1 หัว

                       10 x 1 หัว   

                       40 x 1 หัว   

                      100 x 1 หัว   

                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุชนิดหัวกลับ (Inward Tilt) 

                      สามารถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง     

                (6)  ระบบแสงไฟอยูใ่นฐานกล้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลท์

                (8)  มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกนัเชื อรา

 12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถา่ยภาพระบบดิจติอล

            1)  ตัวกล้องจลุทรรศน์ 

                (1)  หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตา กระบอกตาเอียงไม่เกนิ 30 องศา

                (2)  เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง ก้าลังขยาย 10X  จ้านวน 1 คู่

                     เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกนัเชื อรา
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                (3)  เลนส์วัตถ ุชนิด Plan Achromat มีระบบป้องกนัเชื อรา 

                     มีก้าลังขยายไม่ต้่ากว่า 4 ก้าลังขยาย

                         4 x N.A. 0.01

                        10 x N.A. 0.25

                        40 x N.A. 0.65

                      100 x N.A. 1.25

                (4)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสามารถบรรลุเลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

           2)  กล้องถา่ยภาพระบบดิจติอล 

                (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภาพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD

                (2)  สามารถเชื่อมต่อการแสดงผลภาพสด (Live) ผ่านคอมพิวเตอร์ได้

           3)  โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ สามารถท้าการวัดขนาดและใส่สเกลบาร์ได้ 

       12.2  เครือ่งนับเม็ดยา            1)  เป็นเคร่ืองนับเม็ดยาทั งรูปแบบเม็ดและแคปซูล

           2)  มีอัตราความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 500 เม็ดต่อนาที

           3)  มีระบบช่วยให้เม็ดยาไหลวนออกมาอยา่งต่อเนื่อง และนับได้อยา่งถกูต้อง

           4)  ช่องทางออกของเม็ดยาเป็นแบบมีลักษณะลาดเอียงเพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยาแตก

       12.3  เครือ่งวัดความเป็นกรด - ด่าง            1)  เป็นเคร่ืองมือส้าหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายแบบตั งโต๊ะ

               แบบตั งโต๊ะ            2)  ความสามารถของเคร่ือง อยา่งน้อยสามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

                 ค่าความต่างศักย ์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลข

           3)  สามารถ Calibrate ค่า pH  ได้อยา่งน้อย 3 จดุ

           4)  ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
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