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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑกอสราง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  รอก ชุด

  1.1  ขนาด  2  ตัน 7,200

  1.2  ขนาด  3  ตัน 9,500

  1.3  ขนาด  5  ตัน 15,000

2  เคร่ืองผสมคอนกรีต เคร่ือง

 2.1  ชนิดเหล็กเหนียว 45,000

 2.2  ชนิดเหล็กหลอ 46,000

3  เคร่ืองส่ันคอนกรีต เคร่ือง

  3.1  ขนาด  25  มิลลิเมตร 17,500

  3.2  ขนาด  38  มิลลิเมตร 18,500

  3.3  ขนาด  45  มิลลิเมตร 19,500

4  เคร่ืองตบดิน เคร่ือง 19,000

5  รถขุดตีนตะขาบ คัน

  5.1  ขนาด  120  แรงมา 3,950,000

  5.2  ขนาด  150  แรงมา 4,300,000

  5.3  ขนาด  200  แรงมา 5,700,000

6  รถแทรกเตอรตีนตะขาบ คัน

  6.1  ขนาด  120  แรงมา 5,500,000

  6.2  ขนาด  165  แรงมา 6,900,000

7  รถตักหนาขุดหลัง คัน

  7.1  ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ 2,400,000

  7.2  ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 2,600,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

8  รถตักลอยาง คัน    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

 8.1  ขนาด 100 แรงมา

          - นํ้าหนักใชงาน  7,800  กิโลกรัม 3,400,000

          - นํ้าหนักใชงาน  8,500  กิโลกรัม 3,700,000

 8.2  ขนาด 150 แรงมา 4,500,000

9 เคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที เคร่ือง 60,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑการเกษตร    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  รถฟารมแทรกเตอร คัน

  1.1  ขนาด  25  แรงมา 325,000

  1.2  ขนาด  40  แรงมา 550,000

  1.3  ขนาด  75  แรงมา

         - ชนิดขับเคลื่อน  2  ลอ 690,000

         - ชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ 790,000

  1.4  ขนาด  85  แรงมา

         - ชนิดขับเคลื่อน  2  ลอ 890,000

         - ชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ 1,050,000

2  รถไถ คัน

  2.1 ขนาด   8 แรงมา 61,500

  2.2 ขนาด 10 แรงมา 65,500

3  เคร่ืองพนยา เคร่ือง

  3.1 แบบใชแรงลม

        -ขนาด 1.5 แรงมา 9,500

        -ขนาด  3  แรงมา 15,000

  3.2 แบบใชแรงดันของเหลว

        ชนิดสะพายหลัง

         -ขนาด 1.5 แรงมา 12,500

        ชนิดตั้งพ้ืน

         -ขนาด 2.5 แรงมา 14,000

         -ขนาด 3.5 แรงมา 15,000

4  เคร่ืองช่ัง เคร่ือง

  4.1  ขนาด  1,000  กิโลกรัม 14,500

  4.2  ขนาด  2,000  กิโลกรัม 16,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

5  เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ือง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

 เครื่องยนตเบนซิน

  5.1 สูบนํ้าได     450 ลิตรตอนาที 9,500

  5.2 สูบนํ้าได  1,100 ลิตรตอนาที

        5.2.1  ขนาด  5  แรงมา 15,000

        5.2.2  ขนาด  7  แรงมา 23,000

 เครื่องยนตดีเซล

  5.3 สูบนํ้าได  1,750 ลิตรตอนาที 45,000

  5.4 สูบนํ้าได  3,800 ลิตรตอนาที 95,000

 มอเตอรไฟฟา

  5.5 สูบนํ้าได    450 ลิตรตอนาที 11,000

  5.6 สูบนํ้าได 1,130 ลิตรตอนาที 16,000

  5.7 สูบนํ้าได 1,500 ลิตรตอนาที 20,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑการแพทย    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1   เตียงเฟาวเลอร เตียง
  1.1 แบบ ก 22,000

  1.2 แบบ ข 16,000

2   เตียงตรวจภายใน เตียง 17,000

3   เตียงทําคลอด เตียง 39,600

4   รถเข็นชนิดนั่ง คัน 6,500

5   รถเข็นชนิดนอน คัน 20,000

6   รถเข็นทําแผล คัน 9,000

7   รถเข็นอาหาร คัน 8,000

8   รถเข็นผาเปอน คัน 7,000

  

9  หมอตมเคร่ืองมือ เคร่ือง 12,000

10  ตูอบเด็ก ตู 350,000

11  เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ือง 12,000

12  เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เคร่ือง 13,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

13  กลองจุลทรรศน กลอง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

  13.1 ชนิดตาเดียว 9,000

  13.2 ชนิด 2 ตา

          - งานการสอน 39,000

          - งานวิจัย 55,000

14  เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ือง

  14.1 แบบตั้งพ้ืน 7,900

15  ยูนิตทําฟน ชุด 438,000

16  เคร่ืองปนและผสมสารอุดฟน เคร่ือง 12,000

17  ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ ชุด 50,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑการศึกษา    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  จักรธรรมดา คัน

  1.1 ชนิดมีมอเตอร 5,500

2  จักรทําลวดลาย คัน 9,800

3  จักรพันริม คัน

  3.1 แบบธรรมดา 13,000

  3.2 แบบอุตสาหกรรม 30,000

4  จักรอุตสาหกรรม คัน

  4.1 แบบเย็บผา 20,000

  4.2 แบบเย็บหนัง 28,000

5  เคร่ืองเขียนตัวอักษร ชุด

  5.1 ชุดภาษาไทย 7,000

  5.2 ชุดภาษาอังกฤษ 7,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จอ

    ขนาดเสนทะแยงมุม

  1.1   ขนาด 100 น้ิว 11,500

  1.2   ขนาด 120 น้ิว 13,000

  1.3   ขนาด 135 น้ิว 24,000

  1.4   ขนาด 150 น้ิว 28,000

  1.5   ขนาด 180 น้ิว 30,000

  1.6   ขนาด 200 น้ิว 43,000

2  เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะ เคร่ือง 6,900

3  กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล กลอง

  3.1 ความละเอียดไมนอยกวา   8  ลานพิกเซล 6,000

  3.2 ความละเอียดไมนอยกวา   9  ลานพิกเซล 7,000

  3.3 ความละเอียดไมนอยกวา 10  ลานพิกเซล 9,000

  3.4 ความละเอียดไมนอยกวา 12  ลานพิกเซล 11,000 13ลานพิกเซลขึ้นไป เปนนอกมาตรฐาน

4  โทรทัศนสี ชนิดจอแบน เคร่ือง

  4.1 ขนาด 29 น้ิว 7,500

5  โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) เคร่ือง

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล

  5.1 ขนาด 32 น้ิว 18,000

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

  5.2 ขนาด 32 น้ิว 25,000

  5.3 ขนาด 37 น้ิว 30,000

  5.4 ขนาด 40 น้ิว 40,000

  5.5 ขนาด 46 น้ิว 65,000

  5.6 ขนาด 52 น้ิว 120,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

6 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เคร่ือง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

    ระดับ SVGA

  6.1    ขนาดไมนอยกวา  2,000 ANSI Lumens 20,000

  6.2    ขนาดไมนอยกวา  2,500 ANSI Lumens 23,000 สูงกวา 2,700 ANSI Lumens เปนนอกมาตรฐาน

    ระดับ XGA

  6.3    ขนาดไมนอยกวา  2,000 ANSI Lumens 30,000

  6.4    ขนาดไมนอยกวา  2,200 ANSI Lumens 32,000

  6.5    ขนาดไมนอยกวา  2,400 ANSI Lumens 38,000

  6.6    ขนาดไมนอยกวา  2,600 ANSI Lumens 44,000

  6.7   ขนาดไมนอยกวา  3,000 ANSI Lumens 60,000

  6.8    ขนาดไมนอยกวา  3,400 ANSI Lumens 68,000

  6.9    ขนาดไมนอยกวา  4,000 ANSI Lumens 99,000 สูงกวา 4,200 ANSI Lumens เปนนอกมาตรฐาน
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑงานบานงานครัว    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  ตูเย็น ตู

  1.1 ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,500

  1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต 10,000

  1.3 ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000

  1.4 ขนาด 13 คิวบิกฟุต 19,000 สูงกวา 16 คิวบิกฟุตเปนนอกมาตรฐาน

2  ตูแชอาหาร ตู

  2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต 28,000

  2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต 38,000

  2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต 51,000

3  เคร่ืองทําน้ําเย็น เคร่ือง

  3.1 แบบตอทอ

        - ขนาด 1 กอก 12,000

        - ขนาด 2 กอก 15,000

 

4  เคร่ืองตัดหญา เคร่ือง

  4.1 แบบขอแข็ง 9,500

  4.2 แบบขอออน 10,300

  4.3 แบบเข็น 10,900

  4.4 แบบลอจักรยาน 10,000

  4.5 แบบน่ังขับ 160,000

5  เตาแกส เตา 8,900
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

6  เคร่ืองซักผา  เคร่ือง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

  6.1 ขนาด     50 ปอนด 220,000

  6.2 ขนาด  125 ปอนด 600,000

  6.3 ขนาด  200 ปอนด 1,350,000

  6.4 ขนาด  400 ปอนด 2,500,000

7  เคร่ืองอบผา เคร่ือง

  7.1 ขนาด     50 ปอนด 90,000

  7.2 ขนาด  100 ปอนด 230,000

  7.3 ขนาด  200 ปอนด 550,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  เคร่ืองรับสงวิทยุ เคร่ือง

    ระบบ VHF/FM

  1.1 ชนิดมือถือ           5      วัตต 12,000

  1.2 ชนิดประจําที่       10      วัตต 28,000

  1.3 ชนิดประจําที่       40      วัตต 30,000

  1.4 ชนิดติดรถยนต    25      วัตต 24,000

    ระบบ HF/SSB

  1.5 ชนิดประจําที่       100     วัตต 80,000

2  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ือง ราคาไมรวมคาติดตั้ง

  2.1   ขนาด      3  กิโลวัตต 29,000

  2.2   ขนาด      5  กิโลวัตต 63,000

  2.3   ขนาด    10  กิโลวัตต 150,000

  2.4   ขนาด    15  กิโลวัตต 250,000

  2.5   ขนาด    25  กิโลวัตต 385,000

  2.6   ขนาด    50  กิโลวัตต 485,000

  2.7   ขนาด  100  กิโลวัตต 785,000

  2.8   ขนาด  200  กิโลวัตต 1,250,000

  2.9   ขนาด  300  กิโลวัตต 1,710,000

  2.10 ขนาด  400  กิโลวัตต 2,250,000

  2.11 ขนาด  500  กิโลวัตต 3,550,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

รถสวนกลาง

1  รถนั่งสวนกลาง คัน 784,000

2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน

  2.1 ขนาด 1 ตัน

       ขับเคลื่อน 2 ลอ

        - แบบธรรมดา 494,000

        - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB) 598,000

        - แบบดับเบิ้ลแค็บ 745,000

       ขับเคลื่อน 4 ลอ

       - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB) 765,000

        - แบบดับเบิ้ลแค็บ 850,000

 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง

       (1)  หลังคาผาใบ 11,000

       (2)  หลังคาอลูมิเนียม 14,000

       (3) หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 28,000

  2.2  ขนาด 2 ตัน 

        - 4 ลอ 920,000

        - 6 ลอ 950,000

  2.3  ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,020,000

  2.4  ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 1,210,000

  2.5  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

         2.5.1 แบบ กระบะเหล็ก 1,630,000

         2.5.2 แบบ กระบะเททาย 1,850,000

         2.5.3 แบบ บรรทุกนํ้า 2,000,000

  2.6  รถบรรทุกขยะ

          ขนาด 1 ตัน

          - แบบเปดขางเททาย 640,000

          ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

          - แบบเปดขางเททาย 2,040,000

          - แบบอัดทาย 2,300,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

3  รถโดยสาร คัน    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

  3.1 ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 1,190,000

  3.2 ขนาด 11 ที่น่ัง (เบนซิน) 1,420,000

4  รถจักรยานยนต คัน

  4.1  ขนาด 100   ซีซี. 38,000

  4.2  ขนาด 110   ซีซี. 39,000

  4.3  ขนาด 120   ซีซี. 42,000

  4.4  ขนาด 140   ซีซี. 63,000

  4.5  ขนาด 190   ซีซี. 69,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

 รถประจําตําแหนง คัน    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1   ระดับรองอธิบดี 1,200,000

         หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

2   ระดับ อธิบดี 1,650,000  

        รองปลัดกระทรวง  

        เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง  

        ผูตรวจราชการระดับกระทรวง  

        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  

        เลขานุการรัฐมนตรีและ

        ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี

        หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

3   ระดับปลัดกระทรวง 2,550,000

        เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

        หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

4   ระดับรัฐมนตรี 3,990,000

         รองประธานวุฒิสภา

         รองประธานสภาผูแทนราษฎร

5   ระดับรองนายกรัฐมนตรี 4,500,000

        รองประธานรัฐสภา

        ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฏร
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑโรงงาน    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  กบไฟฟา ตัว

  1.1 ขนาด 5 น้ิว 10,000

  1.2 ขนาด 6 น้ิว 10,000

2  เคร่ืองเจีย/ตัด ตัว

  2.1  ขนาด  5  น้ิว 5,100

  2.2 ขนาด  6  น้ิว 5,500

  2.3  ขนาด  7  น้ิว 6,000

  2.4  ขนาด  9  น้ิว 6,300

3  เคร่ืองขัดกระดาษทราย เคร่ือง

แบบสั่น 

  3.1  ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 5,500

แบบสายพาน

  3.2  ขนาด    75  มิลลิเมตร 6,000

  3.3  ขนาด  100  มิลลิเมตร 10,000

4  เลื่อยวงเดือนไฟฟา เคร่ือง

  4.1  ขนาด  8  น้ิว 7,000

  4.2  ขนาด  9  น้ิว 7,100

5   เคร่ืองลอกบัว เคร่ือง

  5.1  ขนาด  12  มิลลิเมตร 9,000

6   เคร่ืองตัดเหล็ก เคร่ือง

  6.1  ขนาด  1.6  มิลลิเมตร 9,000

  6.2  ขนาด  2.5  มิลลิเมตร 15,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

7  แมแรงตะเฆ เคร่ือง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

  7.1  ขนาด  2 ตัน 11,000

  7.2  ขนาด  3 ตัน 15,000

  7.3  ขนาด  5 ตัน 25,000

8 แมแรงยกกระปุกเกียร เคร่ือง

  8.1  ขนาด     800   กิโลกรัม 23,000

  8.2  ขนาด   1,000  กิโลกรัม 25,000

  8.3  ขนาด   1,200  กิโลกรัม 30,000

  8.4  ขนาด   1,500  กิโลกรัม 47,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑสํานักงาน    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  เคร่ืองพิมพดีด เคร่ือง

  แบบธรรมดา

   1.1  ขนาดแคร  15 น้ิว 12,000

   1.2  ขนาดแคร  18 น้ิว 12,500

   1.3  ขนาดแคร  24 น้ิว 17,500

  แบบไฟฟา

    1.4  ชนิดไมมีหนวยความจํา 19,500

2  เคร่ืองโทรสาร เครื่อง

   แบบใชกระดาษธรรมดา

    2.1 สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 18,000

    2.2 สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน 30,000

3  เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ือง

 ระบบดิจิตอล

   3.1 ความเร็ว  10  แผนตอนาที 53,500

   3.2 ความเร็ว  20  แผนตอนาที 110,000

   3.3 ความเร็ว  30  แผนตอนาที 140,000

   3.4 ความเร็ว 40 แผนตอนาที 190,000

4  เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล เคร่ือง

   4.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดตอตารางน้ิว 96,500

   4.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางน้ิว 130,000

   4.3 ความละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางน้ิว 200,000

5 เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ือง 26,500
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

6  เคร่ืองทําลายเอกสาร เคร่ือง    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

   6.1 แบบทําลาย 10 แผน 22,500

   6.2 แบบทําลาย 20 แผน 40,000

7  เคร่ืองเจาะกระดาษและเขาเลม เคร่ือง

   7.1 แบบเจาะกระดาษและเขาเลมมือโยก 14,000

   7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก 28,500

8  เคร่ืองบันทึกเงินสด เคร่ือง 28,000

9  เคร่ืองนับธนบัตร เคร่ือง

   9.1 แบบตั้งโตะ 55,000

   9.2 แบบตั้งพ้ืน 90,000

10  เคร่ืองปรับอากาศ เครื่อง ราคารวมคาติดตั้ง

  แบบแยกสวน คาติดตั้ง ดูคุณลักษณะเฉพาะ

  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)             ครุภัณฑ

   10.1    ขนาด  13,000  บีทียู. 27,500 ฉลากเบอร 5 

   10.2    ขนาด  15,000  บีทียู. 29,000 ฉลากเบอร 5 

   10.3    ขนาด  18,000  บีทียู. 31,500 ฉลากเบอร 5 

   10.4    ขนาด  24,000  บีทียู. 37,900 ฉลากเบอร 5 

   10.5    ขนาด  30,000  บีทียู. 44,500 ฉลากเบอร 5 

   10.6    ขนาด  36,000  บีทียู. 51,000 ฉลากเบอร 5 

   10.7   ขนาด  40,000  บีทียู. 55,000  

   10.8   ขนาด  44,000  บีทียู. 56,300

   10.9   ขนาด  48,000  บีทียู. 58,700

   10.10  ขนาด  50,000  บีทียู. 59,600 สูงกวา 53,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน

  ชนิดตูตั้งพ้ืน  (ไมมีระบบฟอกอากาศ)

   10.11  ขนาด  33,000  บีทียู. 46,600

   10.12  ขนาด  38,000  บีทียู. 49,300

   10.13  ขนาด  42,000  บีทียู. 53,900

   10.14  ขนาด  56,000  บีทียู. 58,400 สูงกวา 60,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

  ชนิดติดผนัง   (มีระบบฟอกอากาศ)    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

   10.15  ขนาด  12,000  บีทียู. 25,900   ฉลากเบอร 5

   10.16  ขนาด  16,000  บีทียู. 28,000   ฉลากเบอร 5

   10.17  ขนาด  18,000  บีทียู. 31,000   ฉลากเบอร 5

   10.18  ขนาด  24,000  บีทียู. 37,300 สูงกวา 26,000 บีทียูเปนนอกมาตรฐาน

 

11  เคร่ืองดูดฝุน เคร่ือง

   11.1 ขนาด 15 ลิตร 12,000

   11.2 ขนาด 25 ลิตร 15,000

12  เคร่ืองขัดพื้น เคร่ือง 20,000

 

13  ถังน้ํา

   13.1  แบบไฟเบอรกลาส ใบ   มอก.  435-2548

            (1) ขนาด 1,000 ลิตร 9,700

            (2) ขนาด 1,500 ลิตร 10,000

            (3) ขนาด 2,000 ลิตร 13,000

            (4) ขนาด 2,500 ลิตร 15,800

   13.2  แบบพลาสติก ใบ   มอก.  1379-2551

            (1) ขนาด 2,000 ลิตร 9,000
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ลําดับ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนบัราคาตอหนวย หมายเหตุ

ที่ (บาท)

   ราคาครุภัณฑทุกประเภท

   ที่กําหนด เปนราคาท่ีรวม

ครุภัณฑสํารวจ    ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

1  กลองระดับ ชุด

  1.1 ขนาดกําลังขยาย   24  เทา 24,000

  1.2 ขนาดกําลังขยาย   30  เทา 34,000

2  กลองวัดมุม ชุด

   แบบ ธรรมดา

   2.1 ชนิดอานคามุมไดละเอียด    1  ลิปดา 78,000

   แบบ อิเล็กทรอนิกส

   2.2 ชนิดอานคามุมไดละเอียด    5  พิลิปดา  110,000

        (ระบบอัตโนมัติ )

   2.3 ชนิดอานคามุมไดละเอียด    5  พิลิปดา 97,000

   2.4 ชนิดอานคามุมไดละเอียด   10 พิลปิดา 85,000

   2.5 ชนิดอานคามุมไดละเอียด   20 พิลิปดา 80,000





24

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  ครุภัณฑกอสราง

  1.  รอก   1.  เปนรอกแมแรงชนิดแขวน ชักดวยมือ

  2.  มีขอเกาะดานบน 1 ตัว ขอเก่ียวยกน้ําหนักดานลาง 1 ตัว

  3.  ใชโซเปนตัวยกน้ําหนัก

  4.  ใชเฟองเกียรทดเปนตัวเพิ่มกําลังยก

  5.  ใชโซเปนตัวชักหมุนเฟองเกียรทดใหรอกทํางาน

  6.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดน้ําหนักข้ันตํ่าท่ียกได

  2.  เคร่ืองผสมคอนกรีต   1.  ถังผสมคอนกรีตทําจากเหล็กเหนียว  หรือ  เหล็กหลอ

  2.  ความจุของโม 7 ลูกบาศกฟุต (198.1 ลิตร) ขณะยังไมผสม และ

        5 ลูกบาศกฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแลว

  3.  ใชเคร่ืองยนตดีเซล

  4.  ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 5 แรงมา

   หมายเหตุ  :  1 ลูกบาศกฟุต = 28.3 ลิตร

  3.  เคร่ืองสั่นคอนกรีต   1.  ใชเคร่ืองยนตเบนซิน

  2.  ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 5 แรงมา

  3.  ความยาวของสายจี้พรอมขนาด ไมตํ่ากวา 4 เมตร

  4.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดตํ่าสุดของเสนผาศูนยกลางของหัวเขยา

  หมายเหตุ :  เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออ่ืนคือ สายจี้คอนกรีต

  4.  เคร่ืองตบดิน   1.  ใชเคร่ืองยนตเบนซิน

  2.  น้ําหนักของเคร่ืองตบดินไมตํ่ากวา 80 กิโลกรัม

  3.  แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน

  4.  ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 คร้ังตอนาที

  5.  รถขุดตีนตะขาบ   1.  เปนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนไดรอบตัว

       ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

  2.  บุงก๋ีและความสามารถ

       (1)  มีบุงก๋ีพรอมฟนและ Side Cutter

       (2)  ขนาด 120 แรงมา ความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 0.7 ลูกบาศกเมตร

       (3)  ขนาด 150 แรงมา ความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 0.9 ลูกบาศกเมตร

       (4)  ขนาด 200 แรงมา ความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 1.2 ลูกบาศกเมตร
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ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

       (5)  มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไมนอยกวา 9.00 เมตร

       (6)  มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth)    ไมนอยกวา 6.50 เมตร

       (7)  มีระยะขุดไดสูงสุด (Cutting Height) ไมนอยกวา 9.00 เมตร

       (8)  มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไมนอยกวา 8 รอบ

              ตอนาที

  3.  เคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ

  4.  ระบบขับเคล่ือนเปนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

       ตีนตะขาบแตละขางสามารถขับเคล่ือนอิสระได 

  5.  ระบบเคร่ืองลาง

       (1)  ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

       (2)  แผนตีนตะขาบเปนแบบ Triple Grouser ความกวางไมนอยกวา

              600 มิลลิเมตร

       (3)  ระยะก่ึงกลางระหวางตีนตะขาบ (Track Gauge) ไมนอยกวา

              2,100 มิลลิเมตร

  6.  น้ําหนักใชงาน (Operating Weight)

       (1)  ขนาด 120 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 18,000 กิโลกรัม

       (2)  ขนาด 150 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 19,500 กิโลกรัม

       (3)  ขนาด 200 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 28,000 กิโลกรัม

  7.  แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

       (1)  ขนาด 120 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 14,000 กิโลกรัม

       (2)  ขนาด 150 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 17,000 กิโลกรัม

       (3)  ขนาด 200 แรงมา แรงฉุดลากไมนอยกวา 19,000 กิโลกรัม

  8.  ระบบไฟฟา 24 โวลท

  9.  หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

 อุปกรณประกอบ

  1.   มิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองยนต

  2.   เกจบอกอุณหภูมิเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.   เกจบอกความดันน้ํามันเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  4.   เกจบอกความดันน้ํามันไฮดรอลิก

  5.   เกจบอกไฟชารทหรือสัญญาณไฟชารท

  6.   หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด

  7.   กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
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ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  8.   แมแรงไฮดรอลิกขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด

  9.   ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด

 10.  ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด

 11.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

        พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด

 12.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 

        26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

 13.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

 14.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

 15.  หนังสือคูมือจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย คูมือการบํารุงรักษา

        (Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมืออะไหล

        (Parts Book)

หมายเหตุ - กําลังเคร่ืองยนตท่ีกําหนด จะกําหนดเปนกําลังท้ังหมด (gross power) หรือกําลังสุทธิ

                (net power วัดท่ี flywheel) ซึ่งหักกําลังของเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ออกแลวก็ได

                แลวแตวัตถุประสงคในการใชงาน   "กําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า"   จึงสามารถเปนไดท้ัง

                ข้ันตํ่าของกําลังท้ังหมดหรือกําลังสุทธิก็ได

  6.  รถแทรกเตอรตีนตะขาบ   1.  เปนรถแทรกเตอรตีนตะขาบ  (Angle  Dozer)

       ติดต้ังใบมีดอยูขางหนา สามารถปรับมุมเอียงของใบมีดได

       ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

  2.  ระบบถายทอดกําลังเปนแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

       หรือ Hydrostatic

  3.  ระบบบังคับเล้ียวเปนแบบ Hydraulic หรือ คลัตชแบบแผนเปยก

       หลายแผน หรือ Hydrostatic

  4.  ระบบเคร่ืองลางมีลูกกล้ิงตัวลาง (Track Rollers) ขางละไมนอยกวา

       5 ตัว

  5.  ใบมีดดันดิน

       (1)  ขนาด 120 แรงมา พื้นท่ีหนาตัดของใบมีดดันดินไมนอยกวา

              2.8 ตารางเมตร

       (2)  ขนาด 165 แรงมา พื้นท่ีหนาตัดของใบมีดดันดินไมนอยกวา

              3.4 ตารางเมตร

  6.  น้ําหนักใชงาน (Operating Weight)

       (1)  ขนาด 120 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 12,800  กิโลกรัม

       (2)  ขนาด 165 แรงมา น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 18,000  กิโลกรัม



27

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  7.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

  8.  ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอร่ี 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา

       85 แอมปตอชั่วโมง จํานวน 2 ลูก มีโคมไฟหนา-หลัง ดานละ 2 ดวง

 อุปกรณประกอบ

  1.  มีแผนเหล็กปองกันอางน้ํามันเคร่ือง (Crankease Guard)

  2.  มีแผนเหล็กปองกันชุดสงผานกําลัง (Transmission Guard)

  3.  มีแผนเหล็กปองกันลูกรอกลางและสปร็อตเก็ต

  4.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักร

  5.  มีเกจวัดตางๆ ครบถวนตามมาตรฐานผูผลิต

  6.  มีขอลากจูงดานหนา

  7.  มีขอลากจูงดานหลังแบบ Heavy Duty

  8.  ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด

  9.  ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด

10.  แมแรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด

11.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ใบ

12.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

       พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก 1 ชุด

13.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถขนาดระหวาง 12 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

       1 ชุด

14.  เคร่ืองมือประจํารถพรอมกลองเหล็ก 1 ชุด

15.  เคร่ืองมือเฉพาะสําหรับการตรวจเคร่ืองลาง 1 ชุด

16.  กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด

17.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

18.  หนังสือคูมือ 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใชรถ (Operation Manual)

       คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการส่ังอะไหล (Parts Book)

  7.  รถตักหนาขุดหลัง  7.1 ชนิดขับเคล่ือน 2 ลอ

  1.  เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอ 

       ติดบุงก๋ีสําหรับตักหนารถและบุงก๋ีขุดดานหลังรถ ควบคุมดวย

       ระบบไฮดรอลิก

  2.  ใชเคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 70 แรงมา

       ท่ีรอบเคร่ืองยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที  ระบายความรอนดวยน้ํา
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  3.  ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

  4.  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

  5.  บุงก๋ีตัก

       (1)  ชุดบุงก๋ีตัก ติดต้ังอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความจุของบุงก๋ีไมนอยกวา 0.75 ลูกบาศกเมตร

       (3)  ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงก๋ีขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.3 เมตร

  6.  บุงก๋ีขุด

       (1)  ชุดบุงก๋ีขุดติดต้ังอยูดานหลังรถ มีขาคํ้ายันทําใหรถม่ันคงขณะ

              ขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความกวางของบุงก๋ีขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร

       (3)  ความจุของบุงก๋ี ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร

       (4)  มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 4,500 มิลลิเมตร

       (5)  มีระยะขุดลึกได  ไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร

 7.  มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัม

 8.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

 9.  ระบบไฟฟา 12 โวลท 

 อุปกรณประกอบ

  1.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักรกล

  2.  เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.  มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเคร่ือง และไฟชารทแบตเตอร่ี

  4.  มีเกจบอกระดับน้ํามันเช้ือเพลิง

  5.  มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด

  6.  แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด

  7.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด

  8.  กระบอกอัดจาระบี   จํานวน 1 ชุด

  9.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

10.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ต้ังแต

       ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอม

       กลองเหล็ก

11.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด

       ต้ังแตขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

12.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

13.  สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง

       ไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง จํานวน 1 ชุด
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14.  หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใช (Operation

       Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการส่ังอะไหล

       (Parts Book)

 7.2 ชนิดขับเคล่ือน 4 ลอ

  1.  เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอ 

       ติดบุงก๋ีสําหรับตักหนารถและบุงก๋ีขุดดานหลังรถ ควบคุมดวย

       ระบบไฮดรอลิก

  2.  ใชเคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 70 แรงมา

       ท่ีรอบเคร่ืองยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที  ระบายความรอนดวยน้ํา

  3.  ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

  4.  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

  5.  บุงก๋ีตัก

       (1)  ชุดบุงก๋ีตัก ติดต้ังอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความจุของบุงก๋ีไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศกเมตร

       (3)  ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงก๋ีขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.3 เมตร

  6.  บุงก๋ีขุด

       (1)  ชุดบุงก๋ีขุดติดต้ังอยูดานหลังรถ มีขาคํ้ายันทําใหรถม่ันคงขณะ

              ขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความกวางของบุงก๋ีขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร

       (3)  ความจุของบุงก๋ี ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร

       (4)  มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร

       (5)  มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร

 7.  มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม

 8.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

 9.  ระบบไฟฟา 12 โวลท 

 อุปกรณประกอบ

  1.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักรกล

  2.  เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.  มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเคร่ือง และไฟชารทแบตเตอร่ี

  4.  มีเกจบอกระดับน้ํามันเช้ือเพลิง

  5.  มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด

  6.  แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด

  7.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด



30

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  8.  กระบอกอัดจาระบี   จํานวน 1 ชุด

  9.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

10.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ต้ังแต

       ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอม

       กลองเหล็ก

11.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด

       ต้ังแตขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

12.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

13.  สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง

       ไมนอยกวา 150  มิลลิเมตร  ติดต้ังบนหัวเกง จํานวน 1 ชุด

14.  หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใช (Operation

       Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และคูมือการส่ังอะไหล

       (Parts Book)

    8.  รถตักลอยาง  8.1  ขนาด  100  แรงมา

  1. น้ําหนักใชงาน 7,800 กิโลกรัม

      1.  เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเอง พรอมติดต้ังบุงก๋ี

           แบบใชงานตัก ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

      2.  เคร่ืองยนตดีเซล  4 จังหวะ  

      3.  ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter 

           หรือ Hydrostatic

      4.  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

           ลําตัว มีมุมเล้ียวไมเกิน 40 องศา

      5.  ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake

      6.  น้ําหนักใชงาน (Operating weight)  ไมนอยกวา 7,800  กิโลกรัม

      7.  บุงก๋ีและความสามารถ

           (1)  มีบุงก๋ีพรอมฟนแบบถอดเปล่ียนได

           (2)  มีขนาดความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 1.5  ลูกบาศกเมตร

           (3)  มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา  7,500  กิโลกรัม

           (4)   มีระยะสูงจากสลักบุงก๋ีถึงพื้นดินไมนอยกวา 3,400  มิลลิเมตร

      8.  ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอร่ี 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา

            50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

      9.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
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 อุปกรณประกอบ

  1.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองยนต

  2.  เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.  เกจบอกความดันน้ํามันเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  4.  มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก

  5.  เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท

  6.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด

  8.  แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด

  9.  ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด

10.  ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

       พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

        จํานวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

14.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

15.  หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา 

       (Operation  Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ

       และคูมือการส่ังอะไหล  (Parts Book)

   2.  น้ําหนักใชงาน 8,500 กิโลกรัม

       1.  เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเอง พรอมติดต้ังบุงก๋ี

            แบบใชงานตัก ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

       2.  เคร่ืองยนตดีเซล  4 จังหวะ  

       3.  ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter 

            หรือ  Hydrostatic

       4.  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

            ลําตัว มีมุมเล้ียวไมเกิน 40 องศา

       5.  ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake

       6.  น้ําหนักใชงาน (Operating weight)  ไมนอยกวา 8,500  กิโลกรัม

       7.  บุงก๋ีและความสามารถ

            (1)  มีบุงก๋ีพรอมฟนแบบถอดเปล่ียนได

            (2)  มีขนาดความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 1.6  ลูกบาศกเมตร
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           (3)  มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา  8,500  กิโลกรัม

           (4)  มีระยะสูงจากสลักบุงก๋ีถึงพื้นดินไมนอยกวา  3,500  มิลลิเมตร

      8.  ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอร่ี 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา

           50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

      9.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

 อุปกรณประกอบ

  1.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองยนต

  2.  เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.  เกจบอกความดันน้ํามันเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  4.  มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก

  5.  เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท

  6.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด

  8.  แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด

  9.  ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด

10.  ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

       พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

        จํานวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

14.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

15.  หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา 

       (Operation  Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ

       และคูมือการส่ังอะไหล  (Parts Book)

 8.2  ขนาด  150  แรงมา

 1.  เปนรถตักลอยาง ชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเอง พรอมติดต้ังบุงก๋ี

      แบบใชงานตัก ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกําลังเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

 2.  เคร่ืองยนตดีเซล  4 จังหวะ  

 3.  ระบบถายทอดกําลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ 

      Hydrostatic



33

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

 4.  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

      ลําตัว มีมุมเล้ียวไมเกิน 40 องศา

 5.  ระบบเบรกเปนแบบ Disc Brake

 6.  น้ําหนักใชงาน (Operating weight)  ไมนอยกวา 12,000  กิโลกรัม

 7.  บุงก๋ีและความสามารถ

     (1)  มีบุงก๋ีพรอมฟนแบบถอดเปล่ียนได

     (2)  มีขนาดความจุบุงก๋ีไมนอยกวา 2.3  ลูกบาศกเมตร

     (3)  มีแรงงัดวัสดุไมนอยกวา  12,400  กิโลกรัม

     (4)  มีระยะสูงจากสลักบุงก๋ีถึงพื้นดินไมนอยกวา  3,700  มิลลิเมตร

  8.  ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอร่ี 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา

       50 แอมปตอชั่วโมง มีโคมไฟฟา 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

  9.  หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

 อุปกรณประกอบ

  1.  มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองยนต

  2.  เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  3.  เกจบอกความดันน้ํามันเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ

  4.  มีเกจบอกระดับน้ํามันไฮดรอลิก

  5.  เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณไฟชารท

  6.  หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด

  8.  แมแรงไฮดรอลิก ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 ชุด

  9.  ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด

10.  ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบล็อคสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

       พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถ ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร

        จํานวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด

14.  มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต

15.  หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการบํารุงรักษา 

       (Operation  Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ

       และคูมือการส่ังอะไหล  (Parts Book)
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9.  เคร่ืองอัดอากาศ   1.  เปนเคร่ืองอัดอากาศชนิดอัด 2 คร้ัง (Two-stage  Compressor)

       ขนาดไมนอยกวา 2 สูบ   มีการดปองกัน ระบายความรอนดวยอากาศ  

       ติดต้ังบนถังนอนแบบอยูกับท่ี  

  2.  มอเตอรไมตํ่ากวา 5.5 แรงมา 380 โวลท 3 เฟส

  3.  มี Magnetic Contactor with Overload พรอม under Voltage Protection

  4.  สามารถอัดอากาศใหมีความดันสูงสุด ไมนอยกวา 10 บาร 

       (150 ปอนดตอตารางนิ้ว)  และอัตราการจายอากาศ (Air Delivery) 

       300 ลิตรตอนาที (10 ลูกบาศกฟุตตอนาที) (CFM)

  5.  มีเกจวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนดตอตารางนิ้ว (0-20 บาร)

  6.  ถังบรรจุอากาศทําดวยเหล็กเหนียว  มีความจุไมนอยกวา 300 ลิตร 

       (10 ลูกบาศกฟุต)

  7.  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปดปดลมอัดจากถัง  และวาลวถายน้ําออกจากถัง

  8.  เคร่ืองอัดอากาศจะตองมีหมอกรองแบบแหงหรือแบบเปยก

  9.  ไดมาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบได

*หมายเหตุ  :  เคร่ืองอัดอากาศมีชื่อเรียกอ่ืน คือ เคร่ืองอัดลม เคร่ืองปมลม



35

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

ครุภัณฑการเกษตร

  1.  รถฟารมแทรกเตอร  1.1 ขนาด 25 แรงมา

        1.  เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคล่ือน 4 ลอ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา

             มีกําลังไมนอยกวา 25 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 2,800

             รอบตอนาที

        3.  มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไมนอยกวา

             2 เกียร

        4.  ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ

             ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)

        5.  ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน

        6.  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 1.2  ขนาด 40 แรงมา

        1.  เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคล่ือน 4 ลอ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตดีเซล  ระบายความรอนดวยน้ํา

             มีกําลังไมนอยกวา 40 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 2,700

             รอบตอนาที

        3.  มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไมนอยกวา

             2 เกียร

        4.  ระบบพวงมาลัยเปนแบบไฮดรอลิก (Hydraulic) หรือ

             ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)

        5.  ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน

        6.  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 1.3  ขนาด 75 แรงมา

        1.  เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคล่ือน 2 ลอ และขับเคล่ือน 4 ลอ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา

             มีกําลังไมนอยกวา 75 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 2,600

             รอบตอนาที

        3.  ระบบสงกําลัง

             (1) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลัง

                    ไมนอยกวา 2 เกียร

             (2) มีล็อกเพลาทาย (Differential Lock)
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         4.  ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ

              ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)

         5.  ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน

         6.  ระบบไฮดรอลิก

              (1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมนอยกวา 1,800 ปอนดตอตารางนิ้ว

              (2) แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 1.4  ขนาด 85 แรงมา

         1.  เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคล่ือน 2 ลอ  

              และขับเคล่ือน 4 ลอ

         2.  ระบบเคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา

              มีกําลังไมนอยกวา 85 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 2,600

              รอบตอนาที

         3.  ระบบสงกําลัง

              (1) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลัง

                    ไมนอยกวา 2 เกียร

              (2) มีล็อกเพลาทาย (Differential Lock)

         4.  ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร (Power) หรือ

              ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)

         5.  ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน

         6.  ระบบไฮดรอลิก

             (1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมนอยกวา 1,800 ปอนดตอตารางนิ้ว

             (2) แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

  2.  รถไถ   1.  เปนรถไถชนิดเดินตาม 

  2.  ใชเคร่ืองยนตดีเซล

  3.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดเคร่ืองยนตข้ันตํ่า

  4.  มีอุปกรณประกอบดวย :  คราด   สกี   ลอเหล็ก   ผานหัวหมู

       ขอเวียนซาย
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  3.  เคร่ืองพนยา   3.1  แบบใชแรงลม

          1.  ขนาด 1.5 แรงมา

              (1)  ถังบรรจุน้ํายาไดไมนอยกวา 12 ลิตร

              (2)  เคร่ืองยนตเบนซิน 2 จังหวะ

              (3)  ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา

              (4)  ปริมาณลมไมตํ่ากวา 20 ลูกบาศกเมตรตอนาที

              (5)  ความเร็วลมไมตํ่ากวา 85  เมตรตอนาที 

              (6)  ปริมาตรถังน้ํามันบรรจุไดไมนอยกวา 1 ลิตร

              (7)  มีอุปกรณสําหรับพนยาผง

              (8)  มีคูมือการใชและการบํารุงรักษา

          2.  ขนาด  3  แรงมา

              (1)  ถังบรรจุน้ํายาไดไมนอยกวา 13 ลิตร

              (2)  เคร่ืองยนตเบนซิน 2 จังหวะ

              (3)  ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 3 แรงมา

              (4)  ปริมาณลมไมตํ่ากวา 20 ลูกบาศกเมตรตอนาที

              (5)  ความเร็วลมไมตํ่ากวา 120 เมตรตอนาที 

              (6)  ปริมาตรถังน้ํามันบรรจุไดไมนอยกวา 1 ลิตร

              (7)  มีอุปกรณสําหรับพนยาผง

              (8)  มีคูมือการใชและการบํารุงรักษา

   3.2  แบบใชแรงดันของเหลว

           1.  ขนาด 1.5 แรงมา

               (1) เปนเคร่ืองพนยาชนิดสะพายหลัง

               (2) เคร่ืองยนตเบนซิน

               (3) ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา

         2.  ขนาด  2.5 แรงมา

              (1) เปนเคร่ืองพนยาชนิดต้ังพื้น

              (2) เคร่ืองยนตเบนซิน

              (3) ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 2.5 แรงมา

         3.  ขนาด 3.5 แรงมา

              (1) เปนเคร่ืองพนยาชนิดต้ังพื้น

              (2) เคร่ืองยนตเบนซิน

              (3) ขนาดเคร่ืองยนตไมตํ่ากวา 3.5 แรงมา
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 *หมายเหตุ:   1. ชนิดสะพายหลัง เหมาะสําหรับสวนผัก สวนผลไม สวนไมดอก

                       หรือกลวยไม พื้นท่ีภูเขา ฯลฯ

                   2. ชนิดต้ังพื้น เหมาะสําหรับสวนผลไม สวนผัก พื้นท่ีกวาง

                       ฟารมไก ฟารมหมู ฯลฯ

                   3. เคร่ืองพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น มีชื่อเรียก

                       ชื่ออ่ืน คือ เคร่ืองพนยาแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

  4.  เคร่ืองช่ัง   1.  เปนเคร่ืองชั่งชนิดท่ี 4 แบบมีตุมถวง

  2.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดพิกัดข้ันตํ่า

  5.  เคร่ืองสูบนํ้า   5.1 สูบนํ้าได 450 ลิตรตอนาที

         1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตเบนซิน

         2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

         3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที

              หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

         4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

         5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนต ตองมีครบ

              ชุดพรอมท่ีจะใชงานได

  5.2  สูบนํ้าได 1,100 ลิตรตอนาที

          5.2.1  ขนาด  5  แรงมา

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตเบนซิน

               ขนาดไมตํ่ากวา  5  แรงมา

          2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนต ตองมีครบ

               ชุดพรอมท่ีจะใชงานได
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          5.2.2  ขนาด  7  แรงมา

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตเบนซิน

               ขนาดไมตํ่ากวา  7  แรงมา

          2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนต ตองมีครบ

               ชุดพรอมท่ีจะใชงานได

  5.3  สูบนํ้าได 1,750 ลิตรตอนาที

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตดีเซล

          2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,750 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 460 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนต ตองมีครบ

               ชุดพรอมท่ีจะใชงานได

  5.4  สูบนํ้าได 3,800 ลิตรตอนาที

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตดีเซล

          2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 3,800 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 1,000 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนต ตองมีครบ

               ชุดพรอมท่ีจะใชงานได

  5.5  สูบนํ้าได 450 ลิตรตอนาที

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา

          2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที
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          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา

               ตองมีครบชุดพรอมท่ีจะใชงานได

  5.6  สูบนํ้าได 1,130 ลิตรตอนาที

          1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา

          2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

          3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,130 ลิตรตอนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

          4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา

               ตองมีครบชุดพรอมท่ีจะใชงานได

 5.7  สูบนํ้าได 1,500 ลิตรตอนาที

         1.  เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา

         2.  ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

         3.  ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอยกวา 1,500 ลิตรตอนาที

              หรือประมาณ 400 แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที

         4.  สงน้ําไดสูงไมตํ่ากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

         5.  อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา

              ตองมีครบชุดพรอมท่ีจะใชงานได
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ครุภัณฑการแพทย

  1.  เตียงเฟาวเลอร    แบบ ก.

  1. โครงเตียงทําดวยเหล็กท่ีมีความแข็งแรง รับน้ําหนักได 550 ปอนด 

      โดยไมงอ เคลือบสีปองกันสนิมและพนสีทับ

  2. พนักหัวทายเตียงทําดวยปารติเคิลบอรด

  3. พื้นเตียงทําดวยเหล็กสปริง

  4. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลังใหสูงข้ึนและหมุน

      ยกเขาใหอยูในลักษณะงอขาได มือหมุนเปนชนิดไมมีสวนประกอบของ

      พลาสติกและไมตองใชน้ํามันหลอล่ืน

  5. มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอและมีลอล็อก

      อยางนอย 1 คู

  6. ขนาดเตียงไมนอยกวา 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

  แบบ ข.

  1. พนักหัวทายเตียงทําดวยเหล็กเหล่ียมขนาด1 1/2 นิ้ว

      ครอบดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม

  2. พื้นเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร

  3. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นดานหลัง

      ใหสูงข้ึนและหมุนยกเขาใหอยูในลักษณะงอขาได

  4. มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ

       และมีลอล็อก 1 คู

  5. ขนาดเตียงไมนอยกวา 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

 อุปกรณประกอบดวย

  1. มาข้ึนเตียงโครงทําดวยเหล็กพนสี พื้นปูดวยไมอัดทับบนดวยพื้นยาง

       ขนาดความสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร

  2. ราวก้ันเตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม เล่ือนข้ึน-ลงได

  2.  เตียงตรวจภายใน   1. เตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (STAINLESS STEEL)

      ปูดวยเบาะฟองน้ําหุมหนังเทียม สามารถพับไดเปน 3 สวน

  2. โครงเตียงอยูบนขา 4 ขา ปลายขามียางอยางหนารองรับ

       กันกระเทือนและกันเล่ือน ดานลางมีมาเหล็กสูงไมนอยกวา

       20 เซนติเมตร ปูดวยยางกันเล่ือนบนเหล็กเรียบ หรือปูดวย

       แผนเหล็กขรุขระ
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  3. มีขนาดไมนอยกวา  60 x 180 x 80  เซนติเมตร

  4. สามารถปรับระดับไดท้ังสวนบนและทอนลําตัว

  5. มีอุปกรณใชงานครบ

  3.  เตียงทําคลอด   1. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม รวมท้ังพื้นเตียงและโครงสราง

  2. เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได

  3. พื้นเตียงและโครงสรางประกอบดวย 2 สวน คือ สวนลําตัวและ

       สวนปลายเทา ความยาวท้ังหมดไมตํ่ากวา 72 นิ้ว ความสูง

       ท้ังหมดไมตํ่ากวา 30 นิ้ว สูงเทากัน ตลอดความยาว ( สูงไมรวมเบาะ )

       ความกวางท้ังหมดไมตํ่ากวา 26 นิ้ว กวางเทากัน ตลอดความกวาง

   4. สวนลําตัว

       -มีลอ 4 ลอ หมุนไดรอบตัวโดยมีตลับลูกปน ขนาดลอเสนผา

         ศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว แตละลอมีท่ีล็อกลอ

       -มีเคร่ืองยกระดับโดยใชฟนเฟอง ใหข้ึนลงไดท้ังทางดานศีรษะ

          และดานกน และใหยกไดสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร

       -ใตเตียง บริเวณท่ีวางกนมีแผนเหล็กเล่ือนไดและตองเล่ือนออก

         มาใหพนปลายเตียง (สวนลําตัว) ไดไมตํ่ากวา 30 เซนติเมตร

       -มีท่ีใหมือคนไขจับท้ังสองขาง ซึ่งสามารถพับเก็บได

       -มีท่ีก้ันเตียงดานขางท้ัง 2 ขาง ซึ่งถอดหรือพับเก็บไดเม่ือไมใช

       -ทางดานกนมีท่ีสําหรับใสและรองขาท้ัง 2 ขาง

       -มีท่ีรองรับขา 2 ขาง ซึ่งสามารถถอดเก็บได เล่ือนข้ึนลงได

         ปรับใหเอนไดทุกทิศทาง

   5. สวนปลายเทามีลอ 4 ลอ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว

       แตละลอมีท่ีล็อกลอ

   6. มีเบาะฟองน้ําหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หุมดวยหนังเทียมชนิดหนา

       วางบนเตียงแตละสวน กวางและยาวเทากับขนาดเตียงแตละสวน

 อุปกรณประกอบ

  1. มาข้ึนเตียงชนิด 2 ชั้น ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ซึ่งบุผิวดานบนดวย

       ยาง สําหรับใหคนไขกาวข้ึนเตียง 1 ตัว

  2.  เกาอ้ีกลมสามารถปรับสูงตํ่าได ประมาณ 45-60 เซนติเมตร

       พื้นรองนั่งทําดวยเหล็กไมเปนสนิม มีขา 4 ขา ทําดวยเหล็กพนสี

       ปลายขาหุมดวยลูกยางท้ัง 4 ขา
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  4. รถเข็นชนิดน่ัง   1. เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง

  2. โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว

  3. พื้นท่ีนั่งและพนักพิงหลังทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม

  4. ท่ีนั่งขนาดไมนอยกวา 18 x 18 นิ้ว

  5. มีท่ีวางเทาทําดวยอะลูมิเนียม

  6. มีท่ีวางแขน 2 ขาง ทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม

  7. มีลอยางตัน 4 ลอ

      -ลอหนา 2 ลอ มีขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว

      -ลอหลัง 2 ลอ หมุนรอบตัวได ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว

  5.  รถเข็นชนิดนอน   1. เปนรถเข็นผูปวยชนิดนอนพรอมเปลหาม

  2. โครงตัวรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิมขนาดไมนอยกวา 1 1/2 นิ้ว

  3. ชั้นลางมีท่ีสําหรับวางของทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะไมเปนสนิมติดกับตัวรถ

  4. ดานขางของโครงตัวรถมีท่ีสําหรับใสถังออกซิเจน ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม

  5. มีลอจักรยาน 2 ลอ และลอกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ลอ

      (ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว)

  6. ขนาดตัวรถไมนอยกวา  60 x 200 x 80 เซนติเมตร

 อุปกรณประกอบ

  1. เสาน้ําเกลือทําดวยเหล็กไมเปนสนิม 1 อัน

  2. เปลหามทําดวยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา

      60 x 180 เซนติเมตร มีเบาะหุมหนังเทียม

  3. ราวก้ันเตียง

  6.  รถเข็นทําแผล   1. เปนรถเข็นทําแผลชนิดมีอาง

  2. โครงทําดวยเหล็กสเตนเลส มีพื้น 2 ชั้น

  3. ชั้นบนมีท่ีวางขวดน้ํายาประมาณ 7 ท่ี มีท่ีวางกระปุกสําลี ประมาณ 3 ท่ี

  4. ชั้นลางมีล้ินชัก 2 ชอง

  5. มีราวสเตนเลสก้ันกันของหลน 3 ดาน ท้ัง 2 ชั้น

  6. ติดลอขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ท้ัง 4 ลอ

  7. มีท่ีจับสําหรับเข็นเคล่ือนท่ี

  8. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 17 x 29 x 32  นิ้ว



44

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

 อุปกรณประกอบ

  1. ถาดสเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ

  2. อางกลมสเตนเลส 1 ใบ

  3. ถังสเตนเลสพรอมฝาปด 1 ใบ

  7.  รถเข็นอาหาร   1. เปนรถเข็น 3 ชั้น 

  2. โครงรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิม

  3. มีลอขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา 4 นิ้ว จํานวน 4 ลอ

  4. มีดามจับเข็นเคล่ือนท่ีได

  5. ขนาดตัวรถไมนอยกวา  18 x 32 x 32  นิ้ว

  8. รถเข็นผาเปอน  1. โครงทําดวยเหล็กพนสี บุตาขายท้ัง 4 ดาน

 2. พื้นปูดวยไมอัดทาชะแล็ก หนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร

 3. ขอบบนของราวก้ันสูงจากพื้นรถไมนอยกวา 20 นิ้ว

 4. มีลอยางขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา 8 นิ้ว จํานวน 3 ลอ

 5. ขนาดตัวรถไมนอยกวา 26 x 42 นิ้ว

  9.  หมอตมเคร่ืองมือ   1. เปนแบบใชไฟฟา

  2. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม

  3. เปนหมอขนาดไมตํ่ากวา 16 x 6 x 4  นิ้ว

  4. ขนาดท่ีกําหนดวัดจากภายใน

  5. มีถาดวางเคร่ืองมือ ยกข้ึนลงไดโดยคันโยกซึ่งหุมดวยวัสดุทนความรอน

  6. มีระบบปองกันความรอนสูงเกินไป โดยมีสัญญาณเตือน พรอมระบบ

      ตัดกระแสไฟฟาโดยอัตโนมัติ เม่ือความรอนสูงเกินไป

  10.  ตูอบเด็ก   1. ฝาครอบตูเปนวัสดุใสเปดออกไดท้ังหมด และสามารถเปดดานหนา

      ออกเพื่อเล่ือนถาดหรือเบาะรองรับเด็กออกมานอกตูได

  2. เบาะรองรับตัวเด็กสามารถปรับสูงตํ่า เอียงดานศีรษะหรือปลายเทาข้ึน  

      โดยการปรับจากภายนอกตูได

  3. บอกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในตูได

  4. ระบบควบคุมภายในตูเปนแบบ MICRO PROCESSOR CONTROL

       สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูไดตามตองการ มี THERMOSTAT

       ตัดกระแสไฟฟาไดเม่ืออุณหภูมิภายในตูถึงจุดอันตรายสําหรับเด็ก



45

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  5. มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก

       (SERVO CONTROL)

  6. มีอากาศหมุนเวียนภายในตูอบตลอดเวลา โดยผานไมโครฟลเตอร

       สําหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได

  7. มีสัญญาณเตือนอยางนอยในกรณี

      - กระแสไฟฟาขัดของ

      - ระบบการทํางานขัดของ

      - การหมุนเวียนของอากาศในตูขัดของ

      - อุณหภูมิภายในตูแตกตางจากที่ต้ังไว

      - อุณหภูมิท่ีตัวผูปวยตางจากที่ต้ังไว

   8. สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเขาตูอบได

   9. พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน

  11.  เคร่ืองดูดเสมหะ   1.  เปนเคร่ืองดูดเสมหะชนิดห้ิว 

  2.  ตัวเคร่ืองน้ําหนักรวมไมเกิน 18 ปอนด หรือไมเกิน 9 กิโลกรัม

  3.  ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 50 วัตต

  4.  COMPRESSOR  เปนชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON

  5.  มีมาตรวัดความดันไดต้ังแต 0 - 0.8 บาร หรือ ไมนอยกวา 0 - 560

        มิลลิเมตรปรอท มีปุมปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดไดสูงสุด

         560 มิลลิเมตรปรอท

  6.  มีขวดบรรจุเสมหะ

  7.  มีระบบปองกันเสมหะในขวดลนเขาเครื่อง

  12.  เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก   1.  เปนเคร่ืองชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุล(MACHANICAL BALANCE)

       มีท่ีวัดสวนสูงในตัว

  2.  ชั่งไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม

  3.  สามารถชั่งไดละเอียดไมนอยกวา 100 กรัม

  4.  วัดสวนสูงไดอยางนอยระหวาง 75-195 เซนติเมตร
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  13.  กลองจุลทรรศน   13.1 ชนิดตาเดียว

          (1) มีกําลังขยายไมนอยกวา 400 เทา

          (2) เลนสใกลตา กําลังขยาย 10  x  1  คู

          (3) เลนสวัตถุ    กําลังขยาย   4  x  1 หัว

                                              10   x  1 หัว

                                              40   x  1 หัว

           (4) ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง

           (5) ใชไฟ 220 โวลท

           (6) มีสารเคลือบเลนสเพื่อปองกันเช้ือรา

  13.2  ชนิด 2 ตา

           (1) มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา

           (2) หัวกลอง (VIEWING HEAD) เปนชนิดกระบอกตาคู 

                  หมุนไดรอบ 360 องศา และมีปุมล็อกตรึงใหอยูกับท่ี

            (3) เลนสใกลตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกวาง 

                  กําลังขยาย  10 x 1  คู

            (4) เลนสวัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC  

                  PARFOCAL  กําลังขยาย

                   4   x          1  หัว

                  10  x          1   หัว   

                  40  x          1   หัว   

                 100 x          1   หัว   

           (5) ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง ใชหลอดฮาโลเจน 

                 ขนาด ไมนอยกวา 20 วัตต

           (6) ใชไฟ 220 โวลท

           (7) มีสารเคลือบเลนสเพื่อปองกันเช้ือรา

  14.   เคร่ืองวัดความดันโลหิต   1.  เปนเคร่ืองวัดความดันชนิดใชปรอท แบบต้ังพื้น

  2.  ปรอทบรรจุอยูในหลอดแกวใสท่ีมีคุณสมบัติปรอทไมเกาะติด

  3.  สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวาระหวาง

        0 - 300 มิลลิเมตรปรอท

  4.  ขีดแสดงคาความดันโลหิตไมสามารถลบเลือนได
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 อุปกรณประกอบ

  1.  ผาพันแขนสําหรับเด็กหรือผูใหญ แบบปะติด จํานวน 1 ชุด

  2.  สายยางจากผาพันแขนไปตัวเคร่ืองมีความยาวมาตรฐาน

  3.  ลูกยางสําหรับอัดลมเขาผาพันแขนพรอมล้ิน เปด - ปด บีบได

       สะดวกงายตอการควบคุมความดัน  จํานวน 1 อัน

  15.  ยูนิตทําฟน   1.  คุณสมบัติทั่วไป

      (1) ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเคร่ืองกรอฟน ระบบควบคุม

            ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และเกาอ้ีคนไข

      (2) ยูนิตมีจุดตอCoupling น้ํา สําหรับเคร่ืองขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ํา

            และมีหัวตอแบบ Non-return Value สําหรับเสียบทอน้ําได

      (3) มีท่ีดูฟลมเอกซเรย ในตําแหนงท่ีผูใหการรักษาสามารถดูไดสะดวกและชัดเจน

      (4) ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปน

             แรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลท ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตท้ังหมด ยกเวน

             สวนท่ีเปนมอเตอร

  2.  คุณสมบัติทางเทคนิค

        (1) ระบบใหแสงสวาง

             1.1 แสงสวางท่ีไดปราศจากความรอน

             1.2 ใหความเขมแสงท่ีระยะโฟกัสไมตํ่ากวา 13,000 และไมเกิน

                   28,000 ลักซ

             1.3 ระยะโฟกัสท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

             1.4 Color Temperature อยูระหวาง 3,600 - 6,500  ํK

             ( องศาแคลวิน)

             1.5 สามารถปรับระดับของแหลงกําเนิดแสงได

             1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ

                   1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม

                   1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกท้ังแนวด่ิงและแนวระนาบ

         (2) ระบบเคร่ืองกรอฟน

              2.1 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัด(AIR COMPRESSOR)

                 2.1.1 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัดเปนระบบท่ีไมใชน้ํามันหลอล่ืน

                 2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 1 แรงมา

                 2.1.3 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร ไมเกิน 1,500 รอบตอนาที
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            2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ท่ี 5 บาร ไดไมนอยกวา 

                     70 ลิตรตอนาที

            2.1.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด เม่ือเกิดภาวะผิดปกติ

            2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร

                      พรอม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดท่ีเก็บ

                      อยูในถังและมีวาวลเปดปลอยอากาศอัดและน้ําท้ิงติดต้ังใชงานใด

                      อยางสะดวก

             2.1.7 มีสวิตชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดัน

                      อากาศอัดในถังอยูในพิกัด โดยชวง Cut-In มีแรงดันอากาศอัด

                      ไมตํ่ากวา 5 บาร

             2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ตองติดต้ังในหองติดต้ังยูนิตทําฟน 

                      โดย ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ตองมีองคประกอบ

                       และการติดต้ังเรียงลําดับ กอนเขายูนิตทําฟน ดังนี้

                       ก.ขจัดน้ําท่ีเกิดจากการควบแนนภายในอากาศอัดดวย

                          - Water Separater ชนิด Auto-drained ท่ีมีDifferential 

                             Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว

                       ข. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน

                           5 ไมครอน ดวย

                           - Air Filter พรอม Metal Guard หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ

                            เทียบเทา จํานวน 1 ตัว

                       ค. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน

                           1 ไมครอน ดวย

                           - Mist Separater with Differential Pressure Indicator

                              พรอม Metal Guard หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเทา

                              จํานวน 1 ตัว

                        ง. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดใหมีขนาดไมเกิน

                           0.1 ไมครอน ดวย

                            - Micro-mist Separater with Differential Pressure Indicator

                               พรอม Metal Guard หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเทา

                               จํานวน 1 ตัว

                         จ. ลดแรงดันของอากาศใหเปน 5 บาร ดวย

                            - Air Regulater พรอมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
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                   2.1.9  ในกรณีท่ีใชชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดท่ีมิไดเปนไปตาม

                                 2 .1.8 จะตองมีคุณภาพอากาศอัดอยางตํ่าตาม Quality Air 

                                  Class ท่ี 1.6.1 ของ  ISO8573(Dirt Particle Size=0.1

                                  ไมครอน Water Pressure Dew Point=10  ํ C Oil=0.01

                                  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจาก

                                  บริษัทผูผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพลม

                  2.2 ดามกรอ ประกอบดวย

                          2.2.1 ดามกรอเร็ว(Airotor) จํานวน 2 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ

                               2.2.1.1 เปนชนิดท่ีมีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur

                                        จากการกรอฟน ท่ีสวนหัวไมนอยกวา 3 รู

                              2.2.1.2 ขอตอ(Coupling) เปนแบบ Quick Disconnecting

                                        หมุนไดโดยรอบ และดานทายเปนแบบ Mid West Type

                                        (4 Holes)

                               2.2.1.3 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดย

                                        ทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส

                        2.2.2 ดามกรอชา

                             2.2.2.1 Micromotor เปนชนิด Electric หรือ Air Micromotor

                                         โดยมีดานทายเปนแบบ Mid West Type(4 Holes)

                             2.2.2.2 สามารถตอสเปรยน้ําไดและสามารถปรับความเร็วได

                             2.2.2.3 มีดามตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra-

                                         Angle ) อยางละ 1 ดามตอ

                             2.2.2.4 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทน

                                   ความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเวน Electric Micromotor

                    2.3  Tripple Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน

                           ปลายทิปสามารถถอดออกฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อได

                    2.4  สายดามกรอและ Tripple Syringe ทุกเสนเปนเสนตรงทําดวย

                           ซิลิคอน

                    2.5 ภาชนะบรรจุน้ํากล่ันสําหรับใชกับหัวกรอ

                          2.5.1 เปนภาชนะใส ทนความดันไมนอยกวา 3 บาร

                          2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร

                          2.5.3 สามารถถอดเปล่ียนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือ

                                   ทําความสะอาดไดสะดวก

                          2.5.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปล่ียน

                          2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ



50

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

           (3) ระบบควบคุม

                 3.1 ระบบการควบคุมการทํางานของดามกรอ

                     3.1.1 มีระบบ First Priority

                     3.1.2 มีระบบปองกันการดูดน้ํายอนกลับเขาดามกรอ

                     3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ําและแรงดันอากาศอัด

                              ดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผานNeedle Valve

                              และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดท่ีใชกับดามกรอ

                     3.1.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายท่ีเปนทางเดินของน้ํา และ

                               อากาศอัดในระบบ

                      3.1.5 สายท่ีเปนทางเดินของน้ําและอากาศอัดภายในระบบควบคุม

                               ตองเปนสายท่ีทําจาก Polyurethane(PU) โดยมีการระบุ

                                Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสาย

                                ท่ีตัวสาย

                      3.1.6 มีท่ีวางหรือใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว 2 ท่ี 

                               สําหรับดามกรอชา 1 ท่ี และTripple Syringe 1 ท่ี

                      3.1.7 มีท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือ

                      3.1.8 ท่ีใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือใชFlexible Arm

                               รวมกัน

                      3.1.9 ท่ีใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเคร่ืองมือสามารถเคลื่อนท่ีได

                               ท้ังแนวราบและแนวด่ิงและคงท่ีไดทุกจุดท่ีตองการ(ท้ังนี้

                               เม่ือปดเคร่ืองแลวสายของดามกรอจะตองไมลดระดับ

                               ลงถูกพื้น)

                  3.2  สวิตชเทา สามารถ

                      3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ตํ่า และปรับระดับพนักพิงของ

                               เกาอ้ีคนไข

                      3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอ

                               ทํางานอยางเดียว หรือทํางานแบบมีน้ํารวมดวย

          (4) ระบบดูดน้ําลาย(Saliva Ejector และ High Volume Suction)

                  4.1 เปน Motor Suction ท่ีไมใชน้ํารวมในการทําใหเกิดแรงดูด

                  4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยู ไมตํ่ากวา

                        -80 mm.Hg หรือเทียบเทา

                  4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางาน

                        พรอมกันได และการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ
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                  4.4 มีท่ีดักเศษวัสดุท่ีดูดกอนปลอยลงทอน้ําท้ิง และสามารถนําออก

                        มาลางและทําความสะอาดได

                  4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอร ได

                        ในทุกกรณี

                  4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน

                  4.7 ลมท่ีปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผานBacterial 

                        Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูดลดลง

                  4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปล่ียนหรือทําความสะอาด

                        ไดสะดวก และมีสํารอง 1 ชุด

                   4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction 

                         ผนังดานในทําดวยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติ

                         ไมหดหรือตีบตัวขณะใชงาน

            (5) ระบบน้ําบวนปาก

                   5.1 มีท่ีกรองน้ํากอนท่ีจะเขาสูระบบน้ําบวนปาก และสามารถ

                         ถอดท่ีกรองมาลางทําความสะอาดไดงาย

                   5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ําลงถวยน้ําบวนปากโดยอัตโนมัติ

                         (ใชน้ําหนักหรือหนวงเวลา)

                   5.3 อางน้ําบวนปากคนไขผิวเรียบทําดวยวัสดุท่ีคราบสกปรก

                          ไมเกาะติด มีทอน้ําปลอยน้ําลงในอาง และมีท่ีกรองวัสดุ

                          หยาบภายในอางท่ีสามารถถอดมาลางและทําความสะอาด

                          ไดงาย

                    5.4 มีท่ีกรองวัสดุกอนลงทอน้ําท้ิงท่ีสามารถถอดมาลางและ

                           ทําความสะอาดได

                    5.5 มี Tripple Syringe 1 ชุด พรอมท่ีวาง(คุณสมบัติเดียวกับขอ2.3)

           (6) เกาอ้ีคนไข

                   6.1 สามารถปรับพนักเกาอ้ีใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถ

                         ปรับระดับความสูงตํ่าของเกาอ้ีไดดวยระบบไฮดรอลิก

                         หรือ Gear Motor

                   6.2 Head Rest จะตองมีท่ีรองรับ Occipital Prominence

                         ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูงตํ่าได ตามความตองการ

                         ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได

                   6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Autoreture(Zero

                         Position)เม่ือใชกับคนไขท่ีมีน้ําหนักตัวมาก ตําแนงท่ีต้ังไว

                         ตองไมเปล่ียนแปลง
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                   6.4 ปุมปรับตําแหนงPreset และ Autoreturn(Zero Position)

                         จะตองมีอยางนอย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวาง

                         เคร่ืองมือ  เกาอ้ีคนไข และบริเวณอางบวนปาก

            อุปกรณประกอบ

               1. เกาอ้ีทันตแพทย จํานวน 1 ตัว

                  1.1 มีลอเล่ือนและปรับความสูง-ตํ่าได ดวยระบบ Pneumatic

                  1.2 Lumbar Support

               2. เกาอ้ีผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 ตัว

                  2.1 มีลอเล่ือนและปรับระดับความสูง-ตํ่าไดดวยระบบPneumatic

                  2.2 Lumbar Support และท่ีพักเทา

               3. ดามกรอเร็วแบบท่ีใชสําหรับการผาตัดฟนคุด

                  3.1 ไมมีสเปรยลมออกจากดามกรอสูบริเวณปฏิบัติงาน

                  3.2 นึ่งฆาเชื้อโรคไดโดยทนความรอนไดถึง 135 องศาเซลเซียส

               4. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไมนอยกวา 5 KVA 

                   ใชควบคุมยูนิตทําฟนทุกระบบท่ีใชไฟฟาโดยใชไดกับแรงดัน

                   กระแสไฟฟาสลับในชวง 180-260 โวลท และแรงดันไฟฟา

                   ท่ีปรับแลวจะตองไมเกิน+/-5%

  16. เคร่ืองปนผสมสารอุดฟน       1  เปนระบบ SOLID STATE

      2  ความเร็วของการส่ันสมํ่าเสมอ

      3  ความเร็วของการส่ันไมตํ่ากวา 4,000 รอบตอนาที

      4  มีหนาปดบอกเวลาทํางานของเคร่ือง พรอมท่ีต้ังเวลาทํางาน

           แบบอัตโนมัติ

      5  มีแคปซูลพรอมลูกปน จํานวน 2 ชุด

      6  มีสวิตชเปด-ปดเคร่ือง

      7  มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย

      8  ระบบกันกระเทือนของตัวเคร่ืองขณะทํางานเปนระบบแขวนลอย

           บนแทนสปริง

      9  ขณะเคร่ืองทํางาน ตัวเคร่ืองตองไมเคล่ือนตามการสั่นของเคร่ือง
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  17. ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่      1.คุณสมบัติทั่วไป

        พรอมเกาอี้สนามและ        (1) ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ

         โคมไฟ        (2) ประกอบดวยเคร่ืองดูดน้ําลาย โคมไฟสองปาก เกาอ้ีสนาม 

             และเกาอ้ีผูปฏิบัติการ

     2. คุณสมบัติทางเทคนิค

        (1) เคร่ืองดูดน้ําลาย

            1.1 กําลังของมอเตอรอยูระหวาง 1/4-3/4 แรงมา

            1.2 มีท่ีปรับแรงดูดไดสะดวกและสามารถต้ังคาแรงดูดท่ีตองการใหคงท่ี

                  โดยสามารถปรับคาแรงดูดไดระหวาง  0  ถึง -600 mm.Hg

                  เปนอยางตํ่า

            1.3 มีมาตรอานแรงดูด โดยแสดงคาแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg

                  หรือเทียบเทา

            1.4 ภาชนะบรรจุน้ําลายเปนขวดใสทําดวยแกวหรือพลาสติกตกไมแตก

                  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 1 ลิตร

            1.5 มีระบบปองกันของเหลวในภาชนะลนเขาเครื่อง

            1.6 หัวดูดเปน Saliva Ejector พรอมขอตอเขาทอดูด

            1.7 ทอดูดยาวไมนอยกวา 1.25 เมตร

            1.8 สายไฟ(Main Cable) ยาวไมนอยกวา 2.5 เมตร

        (2) โคมไฟสองปาก

           2.1 โคมไฟ(Operation Light)

              2.1.1 หลอดไฟเปนชนิด Tungsten-Halogen

              2.1.2 มีระยะโฟกัส ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร

              2.1.3 ความเขมของแสงท่ีระยะโฟกัสอยูระหวาง 13,000-25,000 ลักซ

              2.1.4 ท่ีระยะโฟกัสมีคา Color Temperature อยูระหวาง 3,600-6,500  ํK

            2.2 Flexible Arm ของโคมไฟ

              2.2.1 ทําดวยวัสดุท่ีไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม

              2.2.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกท้ังแนวด่ิงและแนวระนาบ

            2.3 เสาและตัวฐาน

               2.3.1 ทําดวยวัสดุท่ีไมเปนสนิมหรือเคลือบปองกันสนิม มีความม่ันคง

               2.3.2 มีลอเล่ือนท่ีฐาน สามารถเคล่ือนท่ีไดสะดวกโดยไมลม

            2.4 หมอแปลงไฟฟา

               - ขนาด 12 โวลท 10 แอมแปร
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         (3) เกาอ้ีสนาม (เกาอ้ีสําหรับผูรับบริการ)

             3.1 มีพนังพิงท่ีปรับเอนได มีท่ีพิงศีรษะผูรับบริการท่ีสามารถปรับให

                   รองรับศีรษะของผูมารับบริการแตละรายได

             3.2 ความสูงของเกาอ้ีพอเหมาะกับผูใหบริการ โดยสามารถทํางานได

                   สะดวก

                   - เกาอ้ีสามารถพับหรือถอดเก็บไดสะดวก

                   - มีท่ีวางถวยน้ําและท่ีบวนปากในตําแหนงท่ีสะดวกตอผูรับบริการ

                      และผูใหบริการ

          (4) เกาอ้ีผูปฏิบัติงาน(เกาอ้ีผูใหบริการ)

                 - มีลอเล่ือนและปรับความสูง-ตํ่าไดดวยระบบ Pneumatic

                 - มี Lumbar Support
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ครุภัณฑการศึกษา

  1.  จักรธรรมดา   - ชนิดมีมอเตอร

     (1)  เปนจักรธรรมดาทําลวดลายไมได

     (2)  เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

  2.  จักรทําลวดลาย     1. เปนจักรแบบใชมอเตอรไฟฟา

    2. ทําลวดลายไดอัตโนมัติ

    3. เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

  3.  จักรพันริม    3.1 แบบธรรมดา

         1. ชนิด 1 เข็ม 3 ดาย

         2. ใชมอเตอรไฟฟา  

         3. เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

   3.2  แบบอุตสาหกรรม

         1. ชนิด 1 เข็ม 3 ดาย

         2. ตะเข็บพันริมกวางไมเกิน 7 มิลลิเมตร

         3. ความเร็วไมตํ่ากวา 4,000 รอบตอนาที

         4. ใชมอเตอรไฟฟาขนาดไมตํ่ากวา 1 ตอ 4 แรงมาหรือ 200 วัตต

         5.  เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

  4.  จักรอุตสาหกรรม    4.1  แบบเย็บผา

   4.2  แบบเย็บหนัง

        1. รายการท่ี 4.1 และ 4.2 เปนชนิด 1 เข็ม

        2. รายการท่ี 4.1 และ 4.2 เปนราคาพรอมโตะและอุปกรณ

  5.  เคร่ืองเขียนตัวอักษร   1.  ชุดภาษาไทย ขนาดไมตํ่ากวา 7 ไม

  2.  ชุดภาษาอังกฤษ ขนาดไมตํ่ากวา 12 ไม

  3.  เปนราคาพรอมกลองบรรจุ
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 1.  จอรับภาพ   ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาด เสนทแยงมุม…

   1.  จอมวนเก็บในกลองได

   2.  บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล

   3.  ใชไฟฟา AC  220 โวลท  50 เฮิรตซ

   4.  ขนาด  100 นิ้ว หรือ   60x80    นิ้ว หรือ   60x84  นิ้ว หรือ  64x84  นิ้ว

                             หรือ     5x7     ฟุต  หรือ     6x6   ฟุต

   5.  ขนาด  120 นิ้ว หรือ   72x96    นิ้ว หรือ   84x84  นิ้ว หรือ  89x92  นิ้ว

                              หรือ     6x8     ฟุต หรือ     7x7    ฟุต

   6.  ขนาด  135 นิ้ว หรือ   84x108  นิ้ว หรือ    96x96  นิ้ว   

                             หรือ     7x9     ฟุต หรือ     8x8    ฟุต

   7.  ขนาด  150 นิ้ว หรือ   96x120  นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ  93x124 นิ้ว

                             หรือ    8x10    ฟุต หรือ     9x9     ฟุต

   8.  ขนาด  180 นิ้ว หรือ 108x144  นิ้ว หรือ 110x147 นิ้ว หรือ   9x12     ฟุต 

   9. ขนาด  200 นิ้ว หรือ 144x144  นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว

                            หรือ   12x12   ฟุต

 หมายเหตุ : ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดของเสนทแยงมุม(คาโดยประมาณ)

 2.  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ   1.  เปนเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะแบบต้ังโตะ

  2.  แทนฉายภาพขนาดไมตํ่ากวา 10 x 10 นิ้ว

  3.  สามารถปรับมุมฉายไดไมนอยกวา 25 องศา

  4.  มีพัดลมระบายความรอนในตัว

  5.  มีเทอรโมสตัท ตัดไฟในกรณีท่ีเคร่ืองรอนเกินมาตรฐาน

  6.  ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
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 3. กลองถายภาพน่ิง   1.  เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)

     ระบบ ดิจิตอล   2.  ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ (Image sensor)

  3.  มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

  4.  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม หรือ

       เม่ือตองการเปลี่ยน

  5.  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรได

  6.  มีกระเปาบรรจุกลอง

 4. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน   1.  จอแบนราบ

  2.  สามารถรับภาพสีจากสถานีสงไดท้ังระบบ VHF และ UHF

  3.  ระบบสีแบบ PAL

  4.  ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเคร่ือง

  5.  มีระบบปรับกําลังไฟอัตโนมัติ

  6.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันตํ่า

 5. โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV   1.  ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) .............พิกเซล

  2.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันตํ่า ......... นิ้ว

  3.  คาความสวาง(Brightness) ไมตํ่ากวา 450 cd/m
2

  4.  คาคอนทราสต(Contrast) ไมตํ่ากวา 1000:1 

  5.  ความเร็วการแสดงผล หรือคาของเวลาในการตอบสนอง(Response Time) 

       ข้ันตํ่า 8 มิลลิวินาที(ms)

  6.  ชองรับสัญญาณอยางนอยประกอบดวย ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD DVD และ Computer

  7.  ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเคร่ือง 
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 6. เคร่ืองมัลติมีเดีย-   1. เปนเคร่ืองฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก

       โปรเจคเตอร       คอมพิวเตอรและวิดีโอ

  2. ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 

  3. ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพท่ี True

  4. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง

หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในช่ืออ่ืนๆ เชน วิดีโอโปรเจคเตอร

                ดาตาโปรเจคเตอร  เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร และ

                วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร เปนตน

                การระบุชื่อครุภัณฑใหใชคําวา "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ……..

                ขนาด………. ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                ในขอ 3. ใหระบุแตเพียงระดับเดียวใหตรงกับชื่อครุภัณฑ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

  1.  ตูเย็น   1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความจุภายในไมตํ่ากวา

  2.  ขนาดความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต เปนรุนท่ีไดรับฉลาก

       ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

  3.  การจัดซื้อตูเย็นขนาดอ่ืนใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา

       ดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

  2.  ตูแชอาหาร    1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความจุไมตํ่ากวา (ความจุภายใน)

   2. ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม (Stainless Steel) หนาไมตํ่ากวาเบอร 24

   3. ขนาดไมตํ่ากวา20คิวบิกฟุต เปนตูแบบ2ประตู ชั้นบนเปนกระจก ชั้นลางทึบเปนชองแชแข็ง

   4. ขนาดไมตํ่ากวา 32 คิวบิกฟุต เปนตูแบบ 4 ประตู 

   5.ขนาดไมตํ่ากวา 45 คิวบิกฟุต เปนตูแบบ 4 ประตู มีคอมเพรสเซอร 2 เคร่ือง

   6. การคํานวณความจุ (คิวบิกฟุต) = กวาง x ลึก x สูง 

       (ขนาดความจุภายใน)

หมายเหตุ: 1 คิวบิกฟุต =  28.3 ลิตร

  3.  เคร่ืองทํานํ้าเย็น   3.1  แบบตอทอประปา จํานวน 1 ก็อก และ 2 ก็อก

        1. ตัวเคร่ืองท้ังภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม

        2. ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะก่ัว

        3. มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา

        4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

        5. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ

        6. ราคาไมรวมคาติดต้ัง อุปกรณการติดต้ัง เชน เบรคเกอรกันดูด และไมรวมเคร่ืองกรองน้ํา

  4.  เคร่ืองตัดหญา   4.1 แบบขอแข็งและขอออน

        1. เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย

        2. เคร่ืองยนตขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา

        3. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 30 ซีซี.

        4. พรอมใบมีด
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  4.2  แบบเข็น

        1. เปนเคร่ืองตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน

        2. เคร่ืองยนตขนาดไมตํ่ากวา 3.5 แรงมา

        3. รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา  18  นิ้ว

  4.3  แบบลอจักรยาน

        1. เปนเคร่ืองตัดหญาแบบเข็น

        2. เคร่ืองยนตขนาดไมตํ่ากวา 5 แรงมา

        3. ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว

        4. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว

        5. ความจุถังน้ํามันเคร่ืองยนต ไมนอยกวา 1.5 ลิตร

  4.4 แบบน่ังขับ

        1. เคร่ืองยนตขนาดไมตํ่ากวา 12.5 แรงมา

        2. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 30 นิ้ว

  5.  เตาแกส   1.  ไมนอยกวา 3 หัวเตา

  2.  มีเตาอบในตัว

 

  6.  เคร่ืองซักผา   1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีสามารถซักผาแหงไดคร้ังละไมตํ่ากวา

  2.  เปนเคร่ืองซักผาและสลัดผาในตัว

  7.  เคร่ืองอบผา   1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีสามารถอบผาไดคร้ังละไมตํ่ากวา 

  2.  ตะกราบรรจุผา ทําดวยโลหะไมเปนสนิม

  3.  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบ
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

  1.  เคร่ืองรับสง-วิทยุ   1.1  ขนาดกําลังสง     5 วัตต

          ประกอบดวย  :  ตัวเคร่ือง   แทนชารท  แบตเตอร่ี  1  กอน

           เสายาง  เหล็กพับ

  1.2  ขนาดกําลังสง   10 และ 40 วัตต

         ประกอบดวย :  ตัวเคร่ือง  เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน

  1.3  ขนาดกําลังสง  25  วัตต

          ประกอบดวย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ

          อุปกรณติดต้ังครบชุด  หนังสือคูมือ

  1.4  ขนาดกําลังสง  100 วัตต

          ประกอบดวย :  ตัวเคร่ือง  เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน

  2.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา   1.  ขนาด  3  กิโลวัตต เปนเคร่ืองยนตเบนซิน

       ขนาด  5  กิโลวัตตข้ึนไป เปนเคร่ืองยนตดีเซล

  2.  ทุกขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้ันตํ่า

  3.  รายละเอียดประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้

       (1)  แผงสวิทซ    1  อัน

       (2)  โวลทมิเตอร  1  อัน

       (3)  แอมมิเตอร   1  อัน

       (4)  หลอดไฟแสงสวางพรอมข้ัว  1  ชุด

       (5)  สวิตชปด - เปดหลอดไฟ  1  อัน  

       (6)  คัตเอาต  1  อัน

       (7)  ท่ีเสียบปล๊ัก  2  จุด

       (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร  1  อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต ข้ึนไป)
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  4.  คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป

       (1)  - ไฟ AC 220 โวลท ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ

                 สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดตํ่ากวา 10 กิโลวัตต

              - ไฟ AC 380/220 โวลท ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ

                 220 โวลท ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ

                 สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 10 กิโลวัตต

       (2)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (AUTOMATIC 

              VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตรา

              การเปล่ียนแปลงดังนี้

              - ไมเกิน + 5 , - 5 %  สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาด

                 ตํ่ากวา 5  กิโลวัตต

              - ไมเกิน + 2.5 , - 2.5 %  สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาด

                 ไมตํ่ากวา 5  กิโลวัตต

       (3)  สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีมีขนาดไมตํ่ากวา 5 กิโลวัตต

              สามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟาท่ีมีคา POWER FACTOR

              ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป

       (4)  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง  (DIRECT COUPLING)

  หมายเหตุ :   1  KVA.  =  0.8  KW.
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง

  1.  รถน่ังสวนกลาง   1.  ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  1,600  ซีซี.

  2.  เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู

  3.  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ เทป   และอุปกรณมาตรฐานจาก

       โรงงาน

  2.  รถบรรทุก (ดีเซล)   2.1  ขนาด  1  ตัน 

         ขับเคล่ือน 2 ลอ

         - แบบธรรมดา

            (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน

            (2)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี.

            (3)  เปนรถชวงยาว

            (4)  เปนกระบะสําเร็จรูป

            (5)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)

              (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน

              (2)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี.

              (3)  มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได

              (4)  เปนกระบะสําเร็จรูป

              (5)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

 

           - แบบดับเบ้ิลแคบ

              (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400  ซีซี.

              (2)  เปนกระบะสําเร็จรูป

              (3)  หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแคบ 4 ประตู

              (4)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

              (5)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
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           ขับเคล่ือน 4 ลอ

            - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB)

              (1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน

              (2)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี.

              (3)  มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได

              (4)  เปนกระบะสําเร็จรูป

              (5)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

  

           - แบบดับเบ้ิลแคบ

              (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400  ซีซี.

              (2)  เปนกระบะสําเร็จรูป

              (3)  หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแคบ 4 ประตู

              (4)  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

              (5)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 หลังคารถบรรทุก  1  ตัน

  1.  หลังคาผาใบ                                                               

       1.1  เปนโครงหลังคาเหล็ก มีผาใบคลุมตลอด

       1.2  มีท่ีนั่งสองแถว

  2.  หลังคาอลูมิเนียม                                                         

       2.1  เปนโครงหลังคาเหล็ก คลุมดวยอลูมิเนียม

       2.2  มีผาใบคลุมดานขาง

       2.3  มีท่ีนั่งสองแถว

  3.  หลังคาสําเร็จรูปชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก              

       3.1  มีชองลมพรอมกระจกเล่ือน

       3.2  ฝาทายเปดแบบโช็คอัพแกส

       3.3  มีท่ีนั่งสองแถว พรอมยางปูพื้น  หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
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  2.2  ขนาด  2  ตัน 4 ลอ และ 6 ลอ

       (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,700  ซีซี.

       (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไมตํ่ากวา  4,000  กิโลกรัม

       (3)  พรอมกระบะ

  2.3  ขนาด  3  ตัน  6 ลอ

       (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  3,000  ซีซี.

       (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไมตํ่ากวา  5,000  กิโลกรัม

       (3)  พรอมกระบะ

  2.4  ขนาด  4  ตัน  6 ลอ

       (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  3,500  ซีซี.

       (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไมตํ่ากวา  8,000  กิโลกรัม

       (3)  พรอมกระบะ

  2.5  ขนาด  6  ตัน  6 ลอ

       2.5.1 แบบกระบะเหล็ก

              (1)  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  6,000  ซีซี .

              (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไมตํ่ากวา  12,000  กิโลกรัม

              (3)  พรอมกระบะ

       2.5.2  แบบกระบะเททาย

              (1)  ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา

              (2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไมตํ่ากวา 12,000 กิโลกรัม

              (3)  พรอมกระบะยกทายดวยระบบไฮดรอลิก
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       2.5.3  แบบบรรทุกน้ํา

              (1)  จุน้ําได  6,000  ลิตร

              (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไมตํ่ากวา 12,000 กิโลกรัม

              (3)  เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ

   2.6  รถบรรทุกขยะ

                  ขนาด 1 ตัน

                  -   แบบเปดขางเททาย 

            (1)  ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา3 ลูกบาศกเมตร หรือ4 ลูกบาศกหลา

            (2)  พื้นตัวถังทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสี หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร

            (3)  มีบานเล่ือนข้ึน-ลงไดขางละ 2 บาน

            (4)  มีประตูเปด-ปด ชนิดล็อกได 2 บาน

            (5)  ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมไดจาก

                     หองโดยสาร

            (6)  มีอุปกรณสัญญาณไฟ

                  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

                   -   แบบเปดขางเททาย 

               (1)  ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร

               (2)  ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนา

                      ไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร

               (3)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไมตํ่ากวา 12,000 กิโลกรัม

                    -  แบบอัดทาย 

               (1)  ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 

                       10 ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 

                       5,000  กิโลกรัม

                (2)  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.)

                        ไมตํ่ากวา 12,000 กิโลกรัม

                (3)  ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต

                        แรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว

                 (4)  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง



67

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

  หมายเหตุ  :

 1.  GROSS VEHICLE WEIGHT (G.V.W.) = CHASSIS WEIGHT

     ซึ่งมีระบุในแค็ตตาล็อก +PAYLOAD หรือน้ําหนักสุทธิท่ีบรรทุกได

 2.  การจัดซื้อยานพาหนะเคร่ืองยนตดีเซลโดยเฉพาะรถยนตขนาดเล็กใหมี

     คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2155-2546

 3.  การจัดซื้อยานพาหนะเคร่ืองยนตดีเซลโดยเฉพาะรถยนตขนาดใหญ ใหมี

     คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 1295-2541

     หรือสูงกวา

 

  3.  รถโดยสาร         3.1  ขนาด 12 ท่ีนั่ง  เคร่ืองยนตดีเซล

             - ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400  ซีซี.

             - เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

        3.2  ขนาด 11 ท่ีนั่ง  เคร่ืองยนตเบนซิน

             -  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400  ซีซี.

             -  เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

  4.  รถจักรยานยนต   1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา

             - กรณีขนาดตํ่ากวาซีซี.ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซี. 

                 เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี.ท่ีกําหนดไว

  2.  ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน

  3.  การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

       อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2130-2545

    รถประจําตําแหนง

  1. ระดับรองอธิบดีฯ   1 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  2,000  ซีซี.

       - ระดับรองอธิบดี  หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

  2. ระดับอธิบดีฯ   2  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400  ซีซี.

       - ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง

           ผูตรวจราชการระดับกระทรวง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

           ฝายการเมือง  เลขานุการรัฐมนตรี  ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี

           หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
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  3. ระดับปลัดกระทรวงฯ   3  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400  ซีซี.

        - ระดับปลัดกระทรวง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผูดํารง

           ตําแหนงอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

  4. ระดับรัฐมนตรีฯ   4 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  3,000  ซีซี.

        - ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

          รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  รองประธานวุฒิสภา

           รองประธานสภาผูแทนราษฏร  หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืน

           ท่ีมีฐานะเทียบเทา

  5. ระดับรองนายกรัฐมนตรีฯ   5 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  3,000  ซีซี.

       - ระดับรองนายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภาและผูนําฝายคาน

           ในสภาผูแทนราษฎร

   ขอสังเกต :

    -  เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู

    -  การจัดซื้อรถประจําตําแหนงใหมีเฉพาะอุปกรณอํานวยความสะดวก

       มาตรฐาน คือ เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณมาตรฐานจาก

       โรงงานเทานั้น ท้ังนี้ไมรวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ

       นอกเหนือจากมาตรฐานขางตน เชน โทรทัศน โทรศัพท เปนตน

    - การจัดซื้อรถยนตเคร่ืองยนตเบนซิน ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณทอุตสาหกรรม

       เลขท่ี 2160-2546 

   - เคร่ืองยนตเบนซินสามารถใชกับน้ํามันเบนซิน E 20 

หมายเหตุ :

          1.  ขนาดของรถนั่งสวนกลางและรถประจําตําแหนง ตามมติ คณะรัฐมนตรี

               -  ท่ี นร 0205/ว 106  ลงวันท่ี 25 มิถุนายน  2536

               และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523

               และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2541 ขอ 12



69

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด

          2.  เกณฑทดแทนรถใหมแทนรถเกา ใหเปนไปตามระเบียบ

               สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.  2523  และท่ีแกไข

               เพิ่มเติม   ขอ 11 คือ

               (1)  รถนั่งสวนกลาง  5  ปข้ึนไป

               (2)  รถประจําตําแหนง  6  ปข้ึนไป

               (3)  รถท่ีจัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดอายุการใชงานลดลง 1 ป

          3.  การดําเนินการจัดซื้อรถนั่งสวนกลางและรถประจําตําแหนง

               ใหดําเนินการดังนี้

                (1)  รถนั่งสวนกลาง ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายก

                       รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

                (2)  รถประจําตําแหนงใหดําเนินการจัดซื้อไดตามย่ีหอและชนิด

                       ท่ีผูใชรถยนตประจําตําแหนงตองการ ภายในวงเงินท่ีสํานัก

                       งบประมาณอนุมัติ ท้ังนี้เปนไปตามมติ คณะรัฐมนตรี

                       ท่ี สร 0403/ว 93 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2512 โดยดําเนิน

                       การจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

                       พ.ศ.2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 23 (6)

                (3)  รถประจําตําแหนงขาราชการการเมืองระดับรัฐมนตรี  

                       ข้ึนไป ใหดําเนินการจัดซื้อรถยนตท่ีผลิตหรือประกอบจาก

                       ตางประเทศได ตามมติ คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 106

                       ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2536

                (4)  การจัดซื้อรถยนตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ

                       การจัดซื้อยานพาหนะไวใชในราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี

                       ท่ี นร 0205/ว 37 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2536 

          4.  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบท่ีกําหนดอาจไมตรงตามขนาดปริมาตร

               กระบอกสูบท่ีมีจําหนายในทองตลาด ท้ังนี้ ตามหนังสือ ท่ี สร

               0205/ว 30 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2519 มีมติใหรถยนตท่ีมีขนาด

               เกินกวา ซีซี ท่ีกําหนดไมถึง 50 ซีซี เปนรถยนตตามขนาด ซีซี 

               ท่ีกําหนดไว

               - กรณีขนาดตํ่ากวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน 50 ซีซี เปนรถยนตตามขนาดซีซีท่ีกําหนดไว

           5. การจัดซื้อรถยนตจากกรมศุลกากร ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 142

               ลงวันท่ี 29 กันยายน 2537
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ครุภัณฑโรงงาน

  1.  กบไฟฟา   1.  แบบมือถือ

  2.  ขนาด 5 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

         950 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที

  3.  ขนาด 6 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

       1,100 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที

  4.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความกวางในการไสไมข้ันตํ่า

  2.  เคร่ืองเจีย/ตัด   1.  แบบมือถือ

  2.  ขนาด 5 นิ้ว(125 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

        1,000 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที

  3.  ขนาด 6 นิ้ว(150 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

        1,000 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา   8,500 รอบตอนาที

  4.  ขนาด 7 นิ้ว(180 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

        1,800 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา   8,000 รอบตอนาที

  5.  ขนาด 9 นิ้ว(230 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

         1,800 วัตต  ความเร็วรอบไมนอยกวา   6,000 รอบตอนาที

  6.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดแผนเจียข้ันตํ่า

  หมายเหตุ :  เคร่ืองเจีย/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออ่ืนคือเคร่ืองหินเจียระไน

                    หรือเคร่ืองเจีย/ขัด/ตัด  หรือเคร่ืองขัด/ตัด

  3.  เคร่ืองขัดกระดาษทราย   แบบสั่น ชนิดมือถือ

      1.  ขนาด 112 มิลลิเมตร x 225 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา

           ขนาดไมนอยกวา 230 วัตต

      2.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดฐานขัดข้ันตํ่า

  แบบสายพาน ชนิดมือถือ

      1.  ขนาด   75 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา  600  วัตต

      2.  ขนาด 100 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา  900  วัตต

      3.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดฐานขัดข้ันตํ่า
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  4.  เล่ือยวงเดือนไฟฟา   1.  แบบมือถือ

  2.  ขนาด 8 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,100 วัตต

       ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที  ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 65 มิลลิเมตร

  3.  ขนาด 9 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,700 วัตต

       ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที  ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร

  4.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดเสนผาศูนยกลางของใบเล่ือยข้ันตํ่า

  5.  เคร่ืองลอกบัว   1.  แบบมือถือ

  2.  ขนาด 12 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,400 วัตต

       ความเร็วรอบไมนอยกวา 22,000 รอบตอนาที

  3.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดหัวจับแกนดอก หรือจําปาจับดอกข้ันตํ่า

  หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบัว  มีชื่อเรียกชื่ออ่ืนคือเคร่ืองเซาะรอง เคร่ืองทําบัว  หรือแกะลาย

  6.  เคร่ืองตัดเหล็ก   1.  แบบมือถือ

  2.  ขนาด 1.6 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต

  3.  ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต

  4.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความหนาข้ันตํ่าของแผนเหล็กท่ีตัดได

  หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออ่ืน คือ กรรไกรไฟฟา  เคร่ืองตัดแผนโลหะ 

  7.  แมแรงตะเฆ   1.  เปนแมแรงแบบตะเฆ

  2.  มีดามคันโยกแบบมือถือ

  3.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีสามารถยกหรือรับน้ําหนักไดข้ันตํ่า

  8.  แมแรงยกกระปุกเกียร   -  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีสามารถยกหรือรับน้ําหนักไดข้ันตํ่า
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ครุภัณฑสํานักงาน

  1.  เคร่ืองพิมพดีด   1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดของแครยาวไมตํ่ากวา

  2.  เคร่ืองพิมพดีดแบบธรรมดา เปนระบบภาษาเดียว

  3.  แบบไฟฟาเปนระบบ 2 ภาษา

       - ชนิดไมมีหนวยความจํา เนื้อท่ีการพิมพไมนอยกวา 11 นิ้ว

 2 .  เคร่ืองโทรสาร   1.  หมายถึงเคร่ือง FACSIMILE  หรือ  โทรภาพ

  2.  แบบใชกระดาษธรรมดา

  3.  รายการท่ี 2.1 เปนระบบ Laser,Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film

           - ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน

           - สงเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน

       รายการท่ี 2.2 เปนระบบ Laser

           - ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน

           - สงเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 30 แผน

  3.  เคร่ืองถายเอกสาร   1.  ความเร็วท่ีกําหนดเปนความเร็วในการถายไมตํ่ากวา

  2.  เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได

  4.  เคร่ืองพิมพสําเนา  

         ระบบดิจิตอล   4.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว

     1. ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว

     2. สามารถยอได

     3. พื้นท่ีการพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A4

  4.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

     1.ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

     2. สามารถยอ-ขยายได

     3. พื้นท่ีการพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ B4 
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  4.3 ความละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

     1.ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

     2. สามารถยอ-ขยายได

     3. พื้นท่ีการพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A3 

  5. เคร่ืองอัดสําเนา      -  เปนชนิดใชไฟฟาและมือหมุน

  6.  เคร่ืองทําลายเอกสาร   6.1 แบบทําลาย 10 แผน

     1. ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร

     2. ทําลายเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 10 แผน

     3. ขนาดกระดาษท่ียอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร

  6.2 แบบทําลาย 20 แผน

     1. ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร

     2. ทําลายเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน

     3. ขนาดกระดาษท่ียอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร

  7.  เคร่ืองเจาะกระดาษและ   7.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเขาเลมมือโยก

         เขาเลม          - เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมตํ่ากวา 21 หวง

         - เขาเลมไดหนาไมตํ่ากวา 2 นิ้ว

         - เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

         - ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได

  7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก

         - เปนชนิดสันหวง

         - เขาเลมหนาไมตํ่ากวา 2 นิ้ว

         - เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

         - ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได
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  8.  เคร่ืองบันทึกเงินสด   1.  เปนเคร่ืองบันทึกเงินสดชนิดใชไฟฟา

  2.  เปนระบบอิเล็กทรอนิกส มีจอภาพ

  3.  แบงแผนกสินคาไดไมนอยกวา 10 แผนก และแยกรหัสสินคาได

       ไมตํ่ากวา 100 PLU (Price Lock up)

  4.  สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีสําเนา 1 ชุด

  5.  ต้ังรหัสพนักงานขายไดอยางนอย 2 คน

  6.  มีระบบสํารองขอมูลไดอยางนอย 30 วัน

  7.  สามารถทําใบกํากับภาษีอยางยอตามระเบียบกรมสรรพากร

  9.  เคร่ืองนับธนบัตร   1.  เปนชนิดต้ังโตะหรือต้ังพื้น

  2.  เปนระบบอิเล็กทรอนิกส

  3.  ความเร็วในการนับไมตํ่ากวา 100 ใบตอ 4 วินาที

  10.  เคร่ืองปรับอากาศ   1.  เปนขนาดการทําความเย็นข้ันตํ่าของเคร่ืองปรับอากาศแตละชนิดท่ีวางจําหนาย

      ในทองตลาด

  2.  ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง

  3.  ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีปดเคร่ืองหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต

      วาดวยการปดและการควบคุมเคร่ืองหมายสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

       ตามประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538

  4.  เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน  40,000 บีทียู

       ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ

       ฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

  5.  ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น และ

       หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

  6.  เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถ

       ถอดลางทําความสะอาดได  

          - ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน

          - ชนิดติดผนัง

       สําหรับชนิดตูต้ังพื้น เปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีไมมีระบบฟอกอากาศ

  7.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

  8.  การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ   ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 4

       ลงวันท่ี 11 มกราคม  2533  เก่ียวการประหยัดพลังงาน  โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
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       เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

       โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

       - ถาจํานวน  บีทียู  เทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตท่ีนอยกวา 

       - ถาจํานวน  บีทียู  ไมเทากัน ใหนําจํานวน บีทียูหารดวยจํานวนวัตต   (บีทียูตอวัตต)

      ผลท่ีไดคือคา EER  ถาคาของ  EER  สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง

      สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา

  9.  การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

        (1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้

                1.1  สวิตช 1 ตัว

                1.2  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 5 เมตร

                1.3  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

  10.  คาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
       10.1  แบบแยกสวน

             (1)  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

                    ขนาดไมตํ่ากวา 13,000   บีทียู        3,000    บาท

                    ขนาดไมตํ่ากวา 40,000   บีทียู        4,500    บาท

             (2)  ชนิดตูต้ังพื้น                                   

                    ขนาดไมตํ่ากวา 33,000   บีทียู        4,000    บาท

                    ขนาดไมตํ่ากวา 42,000   บีทียู        5,000    บาท

             (3)  ชนิดติดผนัง                                

                    ขนาด 12,000-24,000 บีทียู        3,000    บาท
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  11.  เคร่ืองดูดฝุน    1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความจุไมนอยกวา

   2.  เปนราคาพรอมอุปกรณ

   3. รายการท่ี 11.1 สามารถดูดฝุน  รายการท่ี 11.2 สามารถดูดฝุนและน้ํา

  12.  เคร่ืองขัดพ้ืน    1.  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 นิ้ว

   2.  ใชไฟฟา

   3.  ราคาพรอมอุปกรณ

  13.  ถังนํ้า   13.1 แบบไฟเบอรกลาส(พลาสติกเสริมแรง)

          1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีจุน้ําไดไมนอยกวา

          2.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

               เลขท่ี มอก. 435-2548

          3.  ราคาไมรวมขาต้ัง และไมรวมคาติดต้ัง

  13.2 แบบพลาสติก

          1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีจุน้ําไดไมนอยกวา

          2.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

               เลขท่ี มอก. 1379-2551

          3.  ราคาไมรวมขาต้ัง และไมรวมคาติดต้ัง
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ครุภัณฑสํารวจ

 1.  กลองระดับ   1.1 ขนาดกําลังขยาย   24  เทา

        1.   เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาต้ัง

        2.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ

        3.   มีกําลังขยายไมนอยกวา 24 เทา

        4.   ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร

        5.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร

              ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

        6.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร

        7.   คาตัวคูณคงท่ี 100

        8.   มีระบบอัตโนมัติโดยใช  COMPENSATOR 

              ท่ีมีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา

        9.   ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. ไมเกิน + / - 2 มิลลิเมตร

       10.  ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา

       11.  มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา

       12.  ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80  มิลลิเมตร

       13.  อานคามุมโดยตรงไมเกิน  1  องศา

       14.  อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา

       15.  ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 

 อุปกรณประกอบดวย

  1.  มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได

  2.  มีขาต้ังกลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

  3.  มีฝาครอบเลนส

  4.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

  1.2 ขนาดกําลังขยาย   30  เทา

        1.   เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาต้ัง

        2.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ

        3.   มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา

        4.   ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร
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        5.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร

              ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

        6.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน   1  เมตร

        7.   คาตัวคูณคงท่ี 100

        8.   มีระบบอัตโนมัติโดยใช  COMPENSATOR 

              ท่ีมีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา

        9.   ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร

       10.  ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา

       11.  มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา

       12.  ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80  มิลลิเมตร

       13.  อานคามุมโดยตรงไมเกิน  1  องศา

       14.  อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา

       15.  ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 

 อุปกรณประกอบดวย

  1.  มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได

  2.  มีขาต้ังกลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

  3.  มีฝาครอบเลนส

  4.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :  การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

  2.  กลองวัดมุม   ชนิดธรรมดา

      2.1  อานคามุมไดละเอียด    1  ลิปดา

          1.  กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรง

          2.  กําลังขยาย 30 เทา

          3.  ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมตํ่ากวา 40  มิลลิเมตร

          4.  ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100  เมตร

                ไมนอยกวา 2.3  เมตร หรือ 1  องศา  20  ลิปดา

          5.  ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน  2  เมตร

          6.  คาตัวคูณคงท่ี  100

          7.  คาตัวบวกคงท่ี  0

          8.  ความไวของระดับน้ําฟองกลม 10 ลิปดา   ตอ 2 มิลลิเมตร หรือดีกวา*

          9.  ความไวของระดับน้ําฟองยาว  40 พิลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือดีกวา*
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        10.  อานคามุมโดยตรง แนวราบและด่ิงไดไมเกิน    1 ลิปดา

        11.  อานคามุมโดยประมาณ แนวราบและด่ิงไมเกิน 6 พิลิปดา

        12.  ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 

 อุปกรณประกอบ

       1.  มีขาต้ังกลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

       2.  มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง

       3.  มีฝาครอบเลนส

       4.  มีระบบใหแสงสวางสําหรับอานจานองศาติดภายใน  หรือภายนอกตัวกลอง

       5.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :  การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

  ชนิดอิเล็กทรอนิกส

         2.2 อานคามุมไดละเอียด    5  พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )

          1.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรง

          2.   กําลังขยาย  30  เทา

          3.   ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมตํ่ากวา 40 มิลลิเมตร

          4.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร  ไมนอยกวา 2.3 เมตร

                  หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

          5.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร

          6.   คาตัวคูณคงท่ี  100

          7.   คาตัวบวกคงท่ี  0

          8.   ระบบอัตโนมัติโดยใช  COMPENSATOR มีชวงการทํางาน + / -3 ลิปดา

          9.   เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา

               เปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)ท้ัง 2 หนาของตัวกลอง

        10.   แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน  5 พิลิปดา

        11.   คาความถูกตองในการอานมุม  ( Accuracy ) ไมเกิน  5  พิลิปดา

        12.   ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        13.   ความไวของระดับฟองยาว   40  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        14.   สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบ และเปนมุมด่ิง

        15.   มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรร่ีได

        16.   ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
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 อุปกรณประกอบ

       1.  ขากลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

       2.  มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง  

       3.  มีฝาครอบเลนส       

       4.  ท่ีชารทแบตเตอร่ี     

       5.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

         2.3 อานคามุมไดละเอียด    5  พิลิปดา

          1.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรง

          2.   กําลังขยาย  30  เทา

          3.   ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมตํ่ากวา 40 มิลลิเมตร

          4.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร

                 ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

          5.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร

          6.   คาตัวคูณคงท่ี  100

          7.   คาตัวบวกคงท่ี  0

          8.   เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน  5 พิลิปดา

        10.   คาความถูกตองในการอานมุม  ( Accuracy ) ไมเกิน  5  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        12.   ความไวของระดับฟองยาว   40  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        13.   สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบ และเปนมุมด่ิง

        14.   มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรร่ีได

        15.   ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
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 อุปกรณประกอบ

       1.  ขากลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

       2.  มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง  

       3.  มีฝาครอบเลนส       

       4.  ท่ีชารทแบตเตอร่ี     

       5.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

         2.4 อานคามุมไดละเอียด    10  พิลิปดา

          1.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรง

          2.   กําลังขยาย  30  เทา

          3.   ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมตํ่ากวา 35 มิลลิเมตร

          4.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร

                 ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

          5.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร

          6.   คาตัวคูณคงท่ี  100

          7.   คาตัวบวกคงท่ี  0

          8.   เปนกลองแบบอิเลคโทรนิคแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน  10 พิลิปดา

        10.   คาความถูกตองในการอานมุม  ( Accuracy ) ไมเกิน  10  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        12.   ความไวของระดับฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        13.   สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบ และเปนมุมด่ิง

        14.   มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรร่ีได

        15.   ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
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 อุปกรณประกอบ

       1.  ขากลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

       2.  มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง  

       3.  มีฝาครอบเลนส       

       4.  ท่ีชารทแบตเตอร่ี     

       5.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี

         2.5 อานคามุมไดละเอียด    20  พิลิปดา

          1.   กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรง

          2.   กําลังขยาย  26  เทา

          3.   ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมตํ่ากวา 35 มิลลิเมตร

          4.   ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร

                 ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

          5.   ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร

          6.   คาตัวคูณคงท่ี  100

          7.   คาตัวบวกคงท่ี  0

          8.   เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน  20 พิลิปดา

        10.   คาความถูกตองในการอานมุม  ( Accuracy ) ไมเกิน  10  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        12.   ความไวของระดับฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

        13.   สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบ และเปนมุมด่ิง

        14.   มีระบบใหแสงสวางสําหรับการอานจากจอแสดงผล

        15.   มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรร่ีได

        16.   ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
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 อุปกรณประกอบ

       1.  ขากลองเล่ือนข้ึนลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

       2.  มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง  

       3.  มีฝาครอบเลนส       

       4.  ท่ีชารทแบตเตอร่ี     

       5.  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคาย่ิงนอยย่ิงดี








