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1.9 เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 300 ลิตร
ต่อนาที

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น
(Two-stage Compressor)/(Double stage)
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบมีกำร์ดป้องกัน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ
ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
3) มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage
Protection
4) สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์
(150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery)
300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที/ซีเอฟเอ็ม)
5) มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(0-20 บำร์)
6) ถังบรรจุอำกำศทำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร
(10 ลูกบำศก์ฟุต)
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจำกถัง
และวำล์วถ่ำยน้ำออกจำกถัง
8) เครื่องอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9) ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
หมายเหตุ : เครื่องอัดอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม
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2. ครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

2.1.1 ขนำด 25 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
2.1.2 ขนำด 40 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
2.1.3 ขนำด 85 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที
3) ระบบส่งกำลัง
(1) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
(2) มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) ระบบไฮดรอลิก
(1) ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
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2.2 รถไถ

2.3 เครื่องพ่นยา

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)
2)
3)
4)

เป็นรถไถชนิดเดินตำม
ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดขั้นต่ำ
มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ข้อเวียนซ้ำย

2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว
1) ขนำด 2.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ำ
2) ขนำด 3.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ำ
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
1) ขนำดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
2) ควำมเร็วลมไม่ต่ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
3) ควำมจุถังน้ำยำไม่ต่ำกว่ำ 13 ลิตร
หมายเหตุ : - ชนิดตั้งพื้น เหมำะสำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง
ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู ฯลฯ
- เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น
คือ เครื่องพ่นยำแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
หมายเหตุ : ใช้สำหรับกำรกำจัดแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
กำรฆ่ำเชื้อโรค หรือ กำรป้องกัน กำจัดแมลง
ซึ่งเป็นพำหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

44

ชื่อครุภัณฑ์
2.5 เครื่องชั่ง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
1) เป็นเครื่องชั่งแบบมีตุ้มถ่วง
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดพิกัดขั้นต่ำ
2.5.2 แบบดิจิตอล
1) ขนำด 300 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
2) ขนำด 500 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
3) ขนำด 1,000 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
4) ขนำด 2,000 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
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2.6 เครื่องสูบน้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร หรือประมำณ 36 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
เครื่องยนต์ดีเซล
1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
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(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งำนได้
มอเตอร์ไฟฟ้ำ
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญำนำค
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หัวโต
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนำแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์
และสำยพำน
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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1) ชนิดมือหมุน แบบ ก.
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม
เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
(2) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
(3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
(4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังให้สูงขึ้น
และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก
และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
(5) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
2) ชนิดมือหมุน แบบ ข.
(1) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
(2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
(3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง
ให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
(4) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(5) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
(6) อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี
พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ
20 เซนติเมตร รำวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้
3) ชนิดไฟฟ้ำ
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
(2) ทำงำนเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
(3) พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
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(4) สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ำของเตียง
ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
(5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

3.2 เตียงตรวจภายใน

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

3.3 เตียงท้าคลอด

1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง
2) เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
3) พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและ
ส่วนปลำยเท้ำควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว
สูงเท่ำกันตลอดควำมยำว ( สูงไม่รวมเบำะ )
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเท่ำกันตลอดควำมกว้ำง
4) ส่วนลำตัว
(1) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
(2) มีเครื่องยกระดับโดยใช้ฟันเฟือง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะ
และด้ำนก้นและให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
(3) ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออก
มำให้พ้นปลำยเตียง (ส่วนลำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
(4) มีที่ให้มือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซึ่งสำมำรถพับเก็บได้
(5) มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้
(6) ทำงด้ำนก้นมีที่สำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง
(7) มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซึ่งสำมำรถถอดเก็บได้ เลื่อนขึ้นลงได้
ปรับให้เอนได้ทุกทิศทำง
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5) ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
6) มีเบำะฟองน้ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกับขนำดเตียงแต่ละส่วน
7) อุปกรณ์ประกอบ
(1) บันไดขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซึ่งบุผิวด้ำนบน
ด้วยยำง สำหรับให้คนไข้ก้ำวขึ้นเตียง 1 ตัว
(2) เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
พื้นรองนั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ทำด้วยโลหะพ่นสี
ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ

3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

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

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

3.5 รถเข็นชนิดนอน

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

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

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

3.7 รถเข็นอาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

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

3.8 รถเข็นผ้าเปื้อน

1) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำข่ำยโลหะ
ไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
2) พื้นทำด้วยโลหะ
3) มีล้อยำงจำนวน 4 ล้อ
4) ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 105 x 70 เซนติเมตร

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

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

ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4 นิ้ว
ขนำดที่กำหนดวัดจำกภำยใน
มีถำดวำงเครื่องมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
มีระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป
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3.10 ตู้อบเด็ก

1) ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
เพื่อเลื่อนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
2) เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึ้น
โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
3) บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในตู้ได้
4) ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
ตัดกระแสไฟฟ้ำได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยสำหรับเด็ก
5) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
(Servo Control)
6) มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟิลเตอร์
สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
7) มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
(1) กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
(2) ระบบกำรทำงำนขัดข้อง
(3) กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง
(4) อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ตั้งไว้
(5) อุณหภูมิที่ตัวผู้ป่วยต่ำงจำกที่ตั้งไว้
8) สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้
9) พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
หมายเหตุ : เรื่องคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิ่มเติม
ได้ตำมที่ผู้ใช้พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

3.11 เครื่องดูดเสมหะ

1)
2)
3)
4)

เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว
ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
มีมำตรวัดควำมดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ
0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับ
แรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
5) มีขวดบรรจุเสมหะ
6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเครื่อง
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3.12 เครื่องชั่งน้าหนัก
แบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง

1) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล
มีที่วัดส่วนสูงในตัว
2) สำมำรถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม
3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
4) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
5) สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

3.13 เครื่องวัดความดัน
โลหิตชนิดอัตโนมัติ
แบบสอดแขน

1) เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2) เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
4) มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
5) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
(mmHg) และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง
40-180 ครั้งต่อนำที

3.14 ยูนิตท้าฟัน

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม
ระบบดูดน้ำลำย ระบบน้ำบ้วนปำก และเก้ำอี้คนไข้
2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
ปริมำณน้ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้
3) มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวก
และชัดเจน
4) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟ้ำ
ให้ไม่เกิน 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังให้กับมอเตอร์ต้นกำลัง
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) ระบบให้แสงสว่ำง
(1) แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
(2) ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน
28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
(3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
(4) Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
(5) สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้
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(6) Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
2) ระบบเครื่องกรอฟัน
(1) เครื่องกำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)
- เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
- กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
- จำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที
- สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์
ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ
- ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ
20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดง
แรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวำล์วเปิดปล่อย
อำกำศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก
- มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรทำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดัน
อำกำศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In
มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ำกว่ำ 5 บำร์
- ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้ง
ยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องมี
องค์ประกอบและกำรติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ำยูนิตทำฟัน
ดังนี้
ขจัดน้ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย
Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential
Pressure Indicator จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure
Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
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กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
พร้อมมำตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว
- ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไป
ตำมที่กำหนดข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ำ
ตำม Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ ISO8573
(Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน Water Pressure
Dew Point = 10 C Oil = 0.01 มิลลิกรัม ต่อลูกบำศก์เมตร)
โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุง
คุณภำพลม
3) ด้ำมกรอ ประกอบด้วย
(1) ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จำนวน 2 ด้ำมกรอ โดยมีคุณสมบัติ
- เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur
จำกกำรกรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
- ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type
(4 Holes)
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้ โดยทนควำมร้อน
ได้สูงถึง 135 องศำเซลเซียส
(2) ด้ำมกรอช้ำ
- Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถต่อสเปรย์น้ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
- มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
(3) Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน
ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆ่ำเชื้อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้
(4) สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิคอน
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(5) ภำชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
- เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
- มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
- สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือ
ทำควำมสะอำดได้สะดวก
- มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
- มีภำชนะสำรอง 2 ใบ
4) ระบบควบคุม
(1) ระบบกำรควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
- มีระบบ First Priority
- มีระบบป้องกันกำรดูดน้ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ
- สำมำรถปรับปริมำณน้ำและแรงดันอำกำศอัด
ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
- ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน้ำ
และอำกำศอัดในระบบ
- สำยที่เป็นทำงเดินของน้ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม
ต้องเป็นสำยที่ทำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ของสำยที่ตัวสำย
- มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ สำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่
สำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
- มีที่วำงถำดใส่เครื่องมือ
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้
ทั้งแนวรำบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องกำร
(ทั้งนี้ เมื่อปิดเครื่องแล้วสำยของด้ำมกรอ
จะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น )
(2) สวิตช์เท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ำ และปรับ
ระดับพนักพิงของเก้ำอี้คนไข้ ควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
และสำมำรถเลือกให้หัวกรอทำงำนอย่ำงเดียว
หรือทำงำนแบบมีน้ำร่วมด้วย
5) ระบบดูดน้ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
(1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction
ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในกำรทำให้เกิดแรงดูด
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(2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่ำ
- 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถทำงำน
พร้อมกันได้ และกำรทำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ
(4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสำมำรถ
นำออกมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้
(5) ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
(6) มีระบบปัองกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
(7) ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
(8) Bacterial Filter สำมำรถถอดเปลี่ยนหรือทำควำมสะอำด
ได้สะดวกและมีสำรอง 1 ชุด
(9) สำยดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction
ผนังด้ำนในทำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
หรือตีบตัวขณะใช้งำน
6) ระบบน้ำบ้วนปำก
(1) มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
ที่กรองมำล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(2) มีระบบควบคุมปริมำณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติ
(ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
(3) อ่ำงน้ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
ไม่เกำะติด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(4) มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
ทำควำมสะอำดได้
(5) มี Triple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วำง
(คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3) (3) )
7) เก้ำอี้คนไข้
(1) สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
ควำมสูงต่ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
(2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ตำมควำมต้องกำร
ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(3) ระบบในกำรปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมำก ตำแหน่งที่ตั้งไว้
ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
(4) ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเครื่องมือ
เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบ้วนปำก
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) เก้ำอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ำได้
ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support
(2) เก้ำอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับ
ควำมสูง -ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
และที่พักเท้ำ
(3) ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับกำรผ่ำตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลม
ออกจำกด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบัติงำน นึ่งฆ่ำเชื้อโรคได้โดยทน
ควำมร้อนได้ถึง 135 องศำเซลเซียส
(4) Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA
ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดัน
กระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ำ
ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%

3.15 เครื่องปั่นและ
ผสมสารอุดฟัน

3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
พร้อมเก้าอีสนาม
และโคมไฟ

1)
2)
3)
4)

เป็นระบบ Solid State
ควำมเร็วของกำรสั่นสม่ำเสมอ
ควำมเร็วของกำรสั่นไม่ต่ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
มีหน้ำปัดบอกเวลำทำงำนของเครื่อง
พร้อมที่ตั้งเวลำทำงำนแบบอัตโนมัติ
5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด
6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
7) มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย
8) มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟัน
9) ขณะเครื่องทำงำน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2) ประกอบด้วยเครื่องดูดน้ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม
และเก้ำอี้ผู้ปฏิบัติกำร
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ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) เครื่องดูดน้ำลำย
(1) กำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
(2) มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถตั้งค่ำแรงดูดที่ต้องกำร
ให้คงที่โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง
0 ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นอย่ำงต่ำ
(3) มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด
0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(4) ภำชนะบรรจุน้ำลำยเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก
ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
(5) มีระบบป้องกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเครื่อง
(6) หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำท่อดูด
(7) ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร
(8) สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร
2) โคมไฟส่องปำก
(1) โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
ควำมเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่ำง
13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx) ที่ระยะโฟกัสมีค่ำ
Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน)
(2) Flexible Arm ของโคมไฟ ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบ
ป้องกันสนิมสำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่ง
และแนวระนำบ
(3) เสำและตัวฐำน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
มีควำมมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐำน สำมำรถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
(4) ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้สำหรับผู้รับบริกำร) มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พิงศีรษะ
ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ให้บริกำร โดยสำมำรถทำงำนได้สะดวก
เก้ำอี้สำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก มีที่วำงถ้วยน้ำและที่บ้วนปำก
ในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
4) เก้ำอี้ผู้ปฏิบัติงำน (เก้ำอี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง - ต่ำ ได้
ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
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4. ครุภัณฑ์การศึกษา
4.1 จักรท้าลวดลาย
4.2 จักรพันริม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ เย็บผ้ำและทำลวดลำยได้อัตโนมัติ
ไม่ต่ำกว่ำ 8 ลวดลำย รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์
4.2.1 แบบธรรมดำ ชนิด1 เข็ม 3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ รำคำพร้อมโต๊ะ
และอุปกรณ์
4.2.2 แบบอุตสำหกรรม
1) ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย
2) ตะเข็บพันริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร
3) ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
4) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
5) เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

4.3 จักรอุตสาหกรรม

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

4.4 หุ่นจ้าลองโครงกระดูก
มนุษย์แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.5 หุ่นจ้าลองกล้ามเนือ
สลับเพศได้พร้อม
อวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
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4.6 หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอด
และฝึกตัดเย็บ
พร้อมทารก และ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
4.6.1 แบบครึ่งตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
4.6.2 แบบเต็มตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้

4.7 หุ่นจ้าลองฝึก
ปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขันสูง แบบเต็มตัว
(แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก)

1) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรทำงำนด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
2) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ โดยมีลักษณะทำง
กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
3) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ำ
4) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ร่วมกับ
เครื่องกระตุ้นควำมดันโลหิต
5) สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้ำ
ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล
6) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรฟังเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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5. ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
5.1 จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดเส้นทแยงมุม …
5.1.1 ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว
หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
5.1.2 ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว
หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
5.1.3 ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว
หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
5.1.4 ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว
หรือ 9 x 12 ฟุต
5.1.5 ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว
หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
2) ทุกขนำดตำมข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)
1) เป็นเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์
แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1/3 นิ้ว
3) สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่ำ 850,000 พิกเซล
5) มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
6) มีแขนไฟส่องสว่ำงสองข้ำงชนิด LED
7) มีช่องต่อสัญญำณอย่ำงน้อย ดังนี้
7.1) Input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1
7.2) Output ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1
8) สินค้ำมีกำรรับประกันคุณภำพ อะไหล่ และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย
1 ปี
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5.3 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

5.4 โทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)

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

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ
จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพ
4) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ำ (ANSI Lumens)
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น
วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดำต้ำโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพ
จำกสัญญำณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ
ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น กำรระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่ำ
"มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ..... ขนำด …… ANSI Lumens
และกำรเขียนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะในข้อ 3)
ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ
(Resolution) ..... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ำ ..... นิ้ว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ
สัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว
5.5.1 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล และ
5.5.2 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ
(Resolution) …….... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ำ ………. นิ้ว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว
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5.5.3 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพ (นิ้ว)
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว
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6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1 ตู้เย็น

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขั้นต่ำ
2) เป็นรุ่นทีไ่ ด้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย
3) กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่นให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ

6.2 ตู้แช่อาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

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

6.3 เครื่องท้าน้าเย็น
แบบต่อท่อ

แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
1) ตัวเครื่องทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
2) ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
3) มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง อุปกรณ์กำรติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครื่องกรองน้ำ

6.4 เครื่องท้า
น้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก

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

มีหัวก๊อกจ่ำยน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปำ
มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง
ควำมจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
ควำมจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
ตัวเครื่องทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
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9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
10) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
11) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

6.5 เครื่องตัดหญ้า

แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
แบบเข็น
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
3) รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว
แบบล้อจักรยำน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
5) ควำมจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร
แบบนั่งขับ
1) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
2) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

6.6.1 ขนำด 22 นิ้ว
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
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6.6.2 ขนำด 29.5 นิ้ว
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว

6.7 เตาแก๊ส

1) ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
2) มีเตำอบในตัว

6.8 เตาอบไมโครเวฟ

1) เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
2) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

6.9 เครื่องดูดควัน

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

6.10 เครื่องซักผ้า

6.10.1 แบบธรรมดำ
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝำบน
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด
6.10.2 แบบอุตสำหกรรรม
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครื่องซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว

6.11 เครื่องอบผ้า

1) เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
3) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่ง - วิทยุ

7.2 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ระบบ VHF / FM
1) ขนำดกำลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชำร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสำยำง เหล็กพับ
2) ขนำดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพำเวอร์ซัพพลำย ไมโครโฟน
3) ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสำอำกำศ
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ : ย่ำนควำมถี่สำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 mHz
1) ขนำด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
3) รำยละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแต่ละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอำต์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)
4) คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
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(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Voltage
Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
(4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีค่ำ Power Factor
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งกำลังขับโดยตรง
(Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
กำรติดตั้งอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
1. กำรติดตั้งเดินรำงแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
2. กำรติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์
พร้อมบำนเกล็ดของระบบระบำยควำมร้อน
ออกจำกหม้อน้ำไปสู่ภำยนอกห้อง
3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถนั่งส่วนกลาง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก้าหนด
รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่้ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด
ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้
8.1.1 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car : Eco Car )
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
อ้ำงอิงตำมที่สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกำหนด
8.1.2 ปริมำตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 70 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
8.1.3 ปริมำตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)

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

8.3 รถบรรทุกขยะ

8.3.1 ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
3) มีบำนเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
5) ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
6) มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ
8.3.2 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
2) แบบอัดท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
และสำมำรถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ
รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

74

ชื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(4) ชุดอัดท้ำยทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

8.4 รถโดยสาร (ดีเซล)
ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
90 กิโลวัตต์
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์
8.5.1 ปริมาตร
กระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลัง
เครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน

8.5.2 ปริมาตร
กระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลัง
เครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล

1)
2)
3)
4)

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เครื่องปรับอำกำศ
วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
4) ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร
5) โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6) มีประตูด้ำนหลัง
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8.6 รถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
90 กิโลวัตต์

1)
2)
3)
4)

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
มีที่จัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่งไม่ต่ำกว่ำ 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
6) เครื่องสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยำยเสียง
7) คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
(11) เครื่องช่วยหำยใจอัตโนมัติ

8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์

1)
2)
3)
4)

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
มีที่จัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่งไม่ต่ำกว่ำ 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
6) เครื่องสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยำยเสียง
7) คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

8.8 รถจักรยานยนต์

เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
เครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
ชุดเฝือกลม
ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
(1) กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำด
เกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำม
ขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
(3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ข. รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9 รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.2 ระดับอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครรำชทูตประจำกระทรวง
ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ฝ่ำยกำรเมือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.3 ระดับ
ปลัดกระทรวง

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.4 ระดับรัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง รองประธำนวุฒสิ ภำ
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.5 ระดับรองนายก
รัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้นำฝ่ำยค้ำน
ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
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9. ครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ

9.2 เครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

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

9.3 เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบมือถือ

9.3.1 แบบสั่น
1) ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขั้นต่ำ
9.3.2 แบบสำยพำน
1) ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
2) ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขั้นต่ำ
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9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
9.4.1 ขนำด 8 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ำ
9.4.2 ขนำด 9 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ำ

9.5 เครื่องลอกบัว
แบบมือถือ

9.6 เครื่องตัดเหล็ก
แบบมือถือ

9.7 แม่แรงตะเฆ่
9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์

ขนำด 12 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดหัวจับแกนดอก หรือจำปำจับดอกขั้นต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องลอกบัว มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องเซำะร่อง
เครื่องทำบัว หรือแกะลำย
9.6.1 ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
9.6.2 ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้ำ
เครื่องตัดแผ่นโลหะ
1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4

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

สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 800 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,000 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,200 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,500 กิโลกรัม
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10. ครุภัณฑ์ส้านักงาน
10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

10.1.1 ชนิด ขำว-ดำ
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้
10.1.2 ชนิด ขำว-ดำ สี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้

10.2 เครื่องพิมพ์ส้าเนา
ระบบดิจิตอล

10.2.1 ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ B4
10.2.2 ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3

10.3 เครื่องท้าลายเอกสาร

10.3.1 แบบตัดตรง
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขั้นต่ำต่อครั้ง
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
10.3.2 แบบตัดละเอียด
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขั้นต่ำต่อครั้ง
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 5 มิลลิเมตร
และควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร
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10.4 เครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.4.1 แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง
2) เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้
10.4.2 แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วง
2) เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

10.5 เครื่องนับธนบัตร

1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

10.6 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดไม่ต่ำกว่ำ .......... บีทียู
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง
3) เครื่องปรับอำกำศทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3)
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำน
ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร
สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
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8) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
(กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 33,000 บีทียู 5,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 42,000 บีทียู 6,000 บำท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนำด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บำท

10.7 เครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน
หรือ แบบติดผนัง
หรือ แบบเคลื่อนย้าย

1) ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
ประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%
จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
ควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ
หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(5) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ
500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.8 เครื่องดูดฝุ่น

1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

10.9 เครื่องขัดพืน

1) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้ำ
3) รำคำพร้อมอุปกรณ์
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10.10.1 แบบไฟเบอร์กลำส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.10.2 แบบพลำสติก
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.10.3 แบบสเตนเลส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.11 เครื่องพิมพ์
บัตรพลาสติก
แบบหน้าเดียว

1)
2)
3)
4)
5)

ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
จำนวนควำมจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
จำนวนควำมจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่ำ 30 ใบ
ควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง
ควำมเร็วในกำรพิมพ์บัตรสีขำว-ดำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

10.12 เครื่องสแกน
ลายนิวมือ
ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

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

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

10.13 โต๊ะหมู่บูชา

1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่
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10.14.1 แบบ 2 บำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
10.14.2 แบบ 4 ลิ้นชัก
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

10.15 ตู้ล็อกเกอร์

แบบ 18 ช่อง
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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11. ครุภัณฑ์ส้ารวจ
11.1 กล้องระดับ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

11.1.1 ขนำดกำลังขยำย 24 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กม.
ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.1.2 ขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
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11.2 กล้องวัดมุม
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5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร
ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.2.1 แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ำกว่ำ 40 มิลลิเมตร
4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
8) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
9) ควำมไวของระดับน้ำฟองยำว 40 พิลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
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10)
11)
12)
13)

อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและดิ่งได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและดิ่งไม่เกิน 6 พิลิปดำ
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน
หรือภำยนอกตัวกล้อง
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
1) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
มีช่วงกำรทำงำน + / -3 ลิปดำ
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ เป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
ทั้ง 2 หน้ำ ของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(12) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(14) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
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(16) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
2) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
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- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
3) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
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4) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 26 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 20 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(16) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
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11.3 เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม
แบบพกพา

1) มีเครื่องรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
2) มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด
และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
4) บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถำนที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ตำแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัด
ควำมดันบรรยำกำศ
7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่น
คือ เครื่องอ่ำนพิกัดทำงภูมิศำสตร์

11.4 เครื่องตรวจจับ
โลหะใต้ดิน

1)
2)
3)
4)

ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
สำมำรถใช้หูฟังในกำรเตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ
มีหน้ำจอแสดงผล
สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
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12.1 กล้องจุลทรรศน์
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12.1.1 ชนิดตำเดียว
1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
2) เลนส์ใกล้ตำ กำลังขยำย 10 x 1 คู่
3) เลนส์วัตถุ กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
5) ใช้ไฟ 220 โวลต์
6) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
12.1.2 ชนิด 2 ตำ
1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่
หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่
3) เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
กำลังขยำย 10 x 1 คู่ มี Field number
ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้
ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
8) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
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12.1.3 ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
1) ตัวกล้องจุลทรรศน์
(1) หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
(2) เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง กำลังขยำย 10X จำนวน 1 คู่
เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกันเชื้อรำ
(3) เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromatic มีระบบป้องกันเชื้อรำ
มีกำลังขยำยไม่ต่ำกว่ำ 4 กำลังขยำย
4 x N.A. 0.01
10 x N.A. 0.25
40 x N.A. 0.65
100 x N.A. 1.25
(4) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
2) กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
(1) ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
(2) สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพ (Live) ผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้
3) โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถทำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้

12.2 เครื่องนับเม็ดยา

1) เป็นเครื่องนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
2) มีอตั รำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
3) มีระบบช่วยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง
และนับได้อย่ำงถูกต้อง
4) ช่องทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอียง
เพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยำแตก

12.3 เครื่องวัดความ
เป็นกรด-ด่าง
แบบตังโต๊ะ

1) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของสำรละลำยแบบตั้งโต๊ะ
2) ควำมสำมำรถของเครื่อง อย่ำงน้อยสำมำรถวัด
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำมต่ำงศักย์ และอุณหภูมิได้
มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข
3) สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH ได้อย่ำงน้อย 3 จุด
4) ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
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12.4 กล้องถ่ายภาพ
ความร้อน
ส้าหรับ
ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคล
(Thermal Imager)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นกล้องตรวจจับควำมร้อนบุคคลขณะเดินผ่ำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
2) ใช้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยบุคคล โดยแสดงผลตรวจ
บนจอรับภำพ (Monitor)
3) มีอุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องเทอร์โมสแกน ขำตั้งกล้อง
จอรับภำพ (Monitor) แบบ LCD หรือ LED และคู่มือกำรใช้งำน
4) ได้รับมำตรฐำน ISO หรืออื่นๆ

