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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑก่์อสรา้ง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  รอก ชดุ

  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  ชนิดเหลก็เหนียว 45,000

 2.2  ชนิดเหลก็หล่อ 46,000

3  เคร่ืองสัน่คอนกรีต 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 คนั

  5.1  ขนาด  120  แรงม้า 3,950,000

  5.2  ขนาด  150  แรงม้า 4,300,000

  5.3  ขนาด  200  แรงม้า 5,700,000

6  รถแทรกเตอรตี์นตะขาบ คนั

  6.1  ขนาด  120  แรงม้า 5,500,000

  6.2  ขนาด  165  แรงม้า 6,900,000

7  รถตกัหนา้ขุดหลงั คนั

  7.1  ชนิดขับเคลื่ อน 2 ล้อ 2,400,000

  7.2  ชนิดขับเคลื่ อน 4 ล้อ 2,600,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

8  รถตกัลอ้ยาง คนั    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

 8.1  ขนาด 100 แรงม้า

          - นํา้หนักใช้งาน  7,800  กโิลกรัม 3,400,000

          - นํา้หนักใช้งาน  8,500  กโิลกรัม 3,700,000

 8.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000

9 เคร่ืองอดัอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เคร่ือง 60,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑก์ารเกษตร    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  รถฟารม์แทรกเตอร์ คนั

  1.1  ขนาด  25  แรงม้า 325,000

  1.2  ขนาด  40  แรงม้า 550,000

  1.3  ขนาด  75  แรงม้า

         - ชนิดขับเคลื่ อน  2  ล้อ 690,000

         - ชนิดขับเคลื่ อน  4  ล้อ 790,000

  1.4  ขนาด  85  แรงม้า

         - ชนิดขับเคลื่ อน  2  ล้อ 890,000

         - ชนิดขับเคลื่ อน  4  ล้อ 1,050,000

2  รถไถ คนั

  2.1 ขนาด   8 แรงม้า 61,500

  2.2 ขนาด 10 แรงม้า 65,500

3  เคร่ืองพ่นยา เคร่ือง

  3.1 แบบใช้แรงลม

        -ขนาด 1.5 แรงม้า 9,500

        -ขนาด  3  แรงม้า 15,000

  3.2 แบบใช้แรงดันของเหลว

        ชนิดสะพายหลัง

         -ขนาด 1.5 แรงม้า 12,500

        ชนิดตั้งพ้ืน

         -ขนาด 2.5 แรงม้า 14,000

         -ขนาด 3.5 แรงม้า 15,000

4  เคร่ืองชัง่ เคร่ือง

  4.1  ขนาด  1,000  กโิลกรัม 14,500

  4.2  ขนาด  2,000  กโิลกรัม 16,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

5  เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ือง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

 เคร่ืองยนต์เบนซิน

  5.1 สบูนํา้ได้     450 ลิตรต่อนาที 9,500

  5.2 สบูนํา้ได้  1,100 ลิตรต่อนาที

        5.2.1  ขนาด  5  แรงม้า 15,000

        5.2.2  ขนาด  7  แรงม้า 23,000

 เคร่ืองยนต์ดีเซล

  5.3 สบูนํา้ได้  1,750 ลิตรต่อนาที 45,000

  5.4 สบูนํา้ได้  3,800 ลิตรต่อนาที 95,000

 มอเตอร์ไฟฟ้า

  5.5 สบูนํา้ได้    450 ลิตรต่อนาที 11,000

  5.6 สบูนํา้ได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 16,000

  5.7 สบูนํา้ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 20,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑก์ารแพทย์    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1   เตียงเฟาวเ์ลอร์ เตยีง
  1.1 แบบ ก 22,000

  1.2 แบบ ข 16,000

2   เตียงตรวจภายใน เตยีง 17,000

3   เตียงทําคลอด เตยีง 39,600

4   รถเข็นชนิดนัง่ คนั 6,500

5   รถเข็นชนิดนอน คนั 20,000

6   รถเข็นทําแผล คนั 9,000

7   รถเข็นอาหาร คนั 8,000

8   รถเข็นผา้เป้ือน คนั 7,000

  

9  หมอ้ตม้เคร่ืองมือ เคร่ือง 12,000

10  ตูอ้บเด็ก ตู้ 350,000

11  เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ือง 12,000

12  เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั เคร่ือง 13,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

13  กลอ้งจุลทรรศน ์ กลอ้ง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

  13.1 ชนิดตาเดียว 9,000

  13.2 ชนิด 2 ตา

          - งานการสอน 39,000

          - งานวิจัย 55,000

14  เคร่ืองวดัความดนัโลหิต เคร่ือง

  14.1 แบบตั้งพ้ืน 7,900

15  ยูนิตทําฟัน ชดุ 438,000

16  เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน เคร่ือง 12,000

17  ชดุทนัตกรรมเคล่ือนท่ีพรอ้มเกา้อ้ีสนามและโคมไฟ ชดุ 50,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑก์ารศึกษา    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  จกัรธรรมดา คนั

  1.1 ชนิดมีมอเตอร์ 5,500

2  จกัรทําลวดลาย คนั 9,800

3  จกัรพนัริม คนั

  3.1 แบบธรรมดา 13,000

  3.2 แบบอตุสาหกรรม 30,000

4  จกัรอุตสาหกรรม คนั

  4.1 แบบเยบ็ผ้า 20,000

  4.2 แบบเยบ็หนัง 28,000

5  เคร่ืองเขียนตวัอกัษร ชดุ

  5.1 ชุดภาษาไทย 7,000

  5.2 ชุดภาษาองักฤษ 7,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า จอ

    ขนาดเส้นทะแยงมุม

  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  เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ือง 6,900

3  กลอ้งถา่ยภาพนิ่ ง ระบบดิจิตอล กลอ้ง

  3.1 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า   8  ล้านพิกเซล 5,000

  3.2 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า   9  ล้านพิกเซล 6,000

  3.3 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 10  ล้านพิกเซล 8,000

  3.4 ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 12  ล้านพิกเซล 10,000 13ล้านพิกเซลขึ้นไป เป็นนอกมาตรฐาน

4  โทรทศันสี์ ชนิดจอแบน เคร่ือง

  4.1 ขนาด 29 น้ิว 6,500

5  โทรทศัน ์แอล ซี ดี (LCD TV) เคร่ือง

    ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366x768 พิกเซล

  5.1 ขนาด 32 น้ิว 15,000

    ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

  5.2 ขนาด 32 น้ิว 19,000

  5.3 ขนาด 37 น้ิว 21,000

  5.4 ขนาด 40 น้ิว 28,000

  5.5 ขนาด 46 น้ิว 43,000

  5.6 ขนาด 52 น้ิว 80,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

6 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ือง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

    ระดับ SVGA

  6.1    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,000 ANSI Lumens 18,000

  6.2    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,500 ANSI Lumens 20,000 สงูกว่า 2,700 ANSI Lumens เป็นนอกมาตรฐาน

    ระดับ XGA

  6.3    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,000 ANSI Lumens 26,000

  6.4    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,200 ANSI Lumens 30,000

  6.5    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,400 ANSI Lumens 33,000

  6.6    ขนาดไม่น้อยกว่า  2,600 ANSI Lumens 40,000

  6.7   ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 ANSI Lumens 50,000

  6.8    ขนาดไม่น้อยกว่า  3,400 ANSI Lumens 63,000

  6.9    ขนาดไม่น้อยกว่า  4,000 ANSI Lumens 80,000 สงูกว่า 4,200 ANSI Lumens เป็นนอกมาตรฐาน
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  ตูเ้ย็น ตู้

  1.1 ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,500

  1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400

  1.3 ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000

  1.4 ขนาด 13 คิวบิกฟุต 19,000 สงูกว่า 16 คิวบกิฟุตเป็นนอกมาตรฐาน

2  ตูแ้ช่อาหาร ตู้

  2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต 28,000

  2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต 38,000

  2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต 51,000

3  เคร่ืองทํานํ้าเย็น เคร่ือง

  3.1 แบบต่อท่อ

        - ขนาด 1 กอ๊ก 12,000

        - ขนาด 2 กอ๊ก 15,000

 

4  เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ือง

  4.1 แบบข้อแขง็ 9,500

  4.2 แบบข้ออ่อน 9,700

  4.3 แบบเขน็ 10,900

  4.4 แบบล้อจักรยาน 10,000

  4.5 แบบน่ังขับ 160,000

5  เตาแกส๊ เตา 8,900
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

6  เคร่ืองซกัผา้  เคร่ือง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

  6.1 ขนาด     50 ปอนด์ 220,000

  6.2 ขนาด  125 ปอนด์ 600,000

  6.3 ขนาด  200 ปอนด์ 1,350,000

  6.4 ขนาด  400 ปอนด์ 2,500,000

7  เคร่ืองอบผา้ เคร่ือง

  7.1 ขนาด     50 ปอนด์ 90,000

  7.2 ขนาด  100 ปอนด์ 230,000

  7.3 ขนาด  200 ปอนด์ 550,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  เคร่ืองรบัส่งวิทยุ เคร่ือง

    ระบบ VHF/FM

  1.1 ชนิดมือถอื           5      วัตต์ 12,000

  1.2 ชนิดประจาํที่        10      วัตต์ 28,000

  1.3 ชนิดประจาํที่        40      วัตต์ 30,000

  1.4 ชนิดติดรถยนต์    25      วัตต์ 24,000

    ระบบ HF/SSB

  1.5 ชนิดประจาํที่        100     วัตต์ 80,000

2  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เคร่ือง ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

  2.1   ขนาด      3  กโิลวัตต์ 29,000

  2.2   ขนาด      5  กโิลวัตต์ 63,000

  2.3   ขนาด    10  กโิลวัตต์ 150,000

  2.4   ขนาด    15  กโิลวัตต์ 250,000

  2.5   ขนาด    25  กโิลวัตต์ 385,000

  2.6   ขนาด    50  กโิลวัตต์ 485,000

  2.7   ขนาด  100  กโิลวัตต์ 785,000

  2.8   ขนาด  200  กโิลวัตต์ 1,250,000

  2.9   ขนาด  300  กโิลวัตต์ 1,710,000

  2.10 ขนาด  400  กโิลวัตต์ 2,250,000

  2.11 ขนาด  500  กโิลวัตต์ 3,550,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

รถส่วนกลาง

1  รถนัง่ส่วนกลาง คนั 784,000

2  รถบรรทุก (ดีเซล) คนั

  2.1 ขนาด 1 ตัน

       ขับเคลื่ อน 2 ล้อ

        - แบบธรรมดา 494,000

        - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) 598,000

        - แบบดับเบิ้ลแคบ็ 745,000

       ขับเคลื่ อน 4 ล้อ

       - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) 765,000

        - แบบดับเบิ้ลแคบ็ 850,000

 หลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั หลงั

       (1)  หลังคาผ้าใบ 11,000

       (2)  หลังคาอลูมิเนียม 14,000

       (3) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหลก็ 28,000

  2.2  ขนาด 2 ตัน 

        - 4 ล้อ 920,000

        - 6 ล้อ 950,000

  2.3  ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1,020,000

  2.4  ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1,210,000

  2.5  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

         2.5.1 แบบ กระบะเหลก็ 1,630,000

         2.5.2 แบบ กระบะเทท้าย 1,850,000

         2.5.3 แบบ บรรทุกนํา้ 2,000,000

  2.6  รถบรรทุกขยะ

          ขนาด 1 ตัน

          - แบบเปิดข้างเทท้าย 640,000

          ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

          - แบบเปิดข้างเทท้าย 2,040,000

          - แบบอดัท้าย 2,300,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

3  รถโดยสาร คนั    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

  3.1 ขนาด 12 ที่ น่ัง (ดีเซล) 1,190,000

4  รถจกัรยานยนต์ คนั

  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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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

 รถประจําตําแหน่ง คนั    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1   ระดับรองอธบิดี 1,200,000

         หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มีฐานะเทยีบเท่า

2   ระดับ อธบิดี 1,650,000  

        รองปลัดกระทรวง  

        เอกอคัรราชทูตประจาํกระทรวง  

        ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  

        รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

        เลขานุการรัฐมนตรีและ

        ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

        หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มีฐานะเทยีบเท่า

3   ระดับปลัดกระทรวง 2,550,000

        เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

        หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มีฐานะเทยีบเท่า

4   ระดับรัฐมนตรี 3,950,000

         รองประธานวุฒิสภา

         รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

5   ระดับรองนายกรัฐมนตรี 4,450,000

        รองประธานรัฐสภา

        ผู้นาํฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร



17

ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑโ์รงงาน    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  กบไฟฟ้า ตวั

  1.1 ขนาด 5 น้ิว 10,000

  1.2 ขนาด 6 น้ิว 10,000

2  เคร่ืองเจีย/ตดั ตวั

  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  เคร่ืองขดักระดาษทราย 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  เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า เคร่ือง

  4.1  ขนาด  8  น้ิว 7,000

  4.2  ขนาด  9  น้ิว 7,100

5   เคร่ืองลอกบวั เคร่ือง

  5.1  ขนาด  12  มิลลิเมตร 9,000

6   เคร่ืองตดัเหล็ก เคร่ือง

  6.1  ขนาด  1.6  มิลลิเมตร 9,000

  6.2  ขนาด  2.5  มิลลิเมตร 15,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

7  แม่แรงตะเฆ่ เคร่ือง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

  7.1  ขนาด  2 ตัน 11,000

  7.2  ขนาด  3 ตัน 15,000

  7.3  ขนาด  5 ตัน 25,000

8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เคร่ือง

  8.1  ขนาด     800   กโิลกรัม 23,000

  8.2  ขนาด   1,000  กโิลกรัม 25,000

  8.3  ขนาด   1,200  กโิลกรัม 30,000

  8.4  ขนาด   1,500  กโิลกรัม 47,000
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑสํ์านกังาน    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  เคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ือง

  แบบธรรมดา

   1.1  ขนาดแคร่  15 น้ิว 12,000

   1.2  ขนาดแคร่  18 น้ิว 12,500

   1.3  ขนาดแคร่  24 น้ิว 17,500

  แบบไฟฟ้า

    1.4  ชนิดไม่มีหน่วยความจาํ 19,500

2  เคร่ืองโทรสาร เคร่ือง

   แบบใช้กระดาษธรรมดา

    2.1 ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 18,000

    2.2 ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 30,000

3  เคร่ืองถา่ยเอกสาร เคร่ือง

 ระบบดิจิตอล

   3.1 ความเรว็  10  แผ่นต่อนาที 50,000

   3.2 ความเรว็  20  แผ่นต่อนาที 100,000

   3.3 ความเรว็  30  แผ่นต่อนาที 120,000

   3.4 ความเรว็ 40 แผ่นต่อนาที 180,000

4  เคร่ืองพิมพส์าํเนาระบบดิจิตอล เคร่ือง

   4.1 ความละเอยีด 300 x 300 จุดต่อตารางน้ิว 96,500

   4.2 ความละเอยีด 300 x 400 จุดต่อตารางน้ิว 130,000

   4.3 ความละเอยีด 400 x 400 จุดต่อตารางน้ิว 200,000

5 เคร่ืองอดัสาํเนา เคร่ือง 26,500
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

6  เคร่ืองทําลายเอกสาร เคร่ือง    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

   6.1 แบบทาํลาย 10 แผ่น 21,500

   6.2 แบบทาํลาย 20 แผ่น 33,000

7  เคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่ม เคร่ือง

   7.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 14,000

   7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 28,500

8  เคร่ืองบนัทึกเงินสด เคร่ือง 28,000

9  เคร่ืองนบัธนบตัร เคร่ือง

   9.1 แบบตั้งโตะ๊ 55,000

   9.2 แบบตั้งพ้ืน 90,000

10  เคร่ืองปรบัอากาศ เคร่ือง ราคารวมค่าติดตั้ง

  แบบแยกส่วน ค่าติดตั้ง ดูคุณลักษณะเฉพาะ

  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)             ครุภัณฑ์

   10.1    ขนาด  13,000  บีทยูี. 24,500 ฉลากเบอร์ 5 

   10.2    ขนาด  15,000  บีทยูี. 28,800 ฉลากเบอร์ 5 

   10.3    ขนาด  18,000  บีทยูี. 29,500 ฉลากเบอร์ 5 

   10.4    ขนาด  24,000  บีทยูี. 35,500 ฉลากเบอร์ 5 

   10.5    ขนาด  30,000  บีทยูี. 39,500 ฉลากเบอร์ 5 

   10.6    ขนาด  36,000  บีทยูี. 44,000 ฉลากเบอร์ 5 

   10.7   ขนาด  40,000  บีทยูี. 50,800  

   10.8   ขนาด  44,000  บีทยูี. 52,500

   10.9   ขนาด  48,000  บีทยูี. 55,900

   10.10  ขนาด  50,000  บีทยูี. 57,000 สงูกว่า 53,000 บทียูีเป็นนอกมาตรฐาน

  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน  (ไม่มีระบบฟอกอากาศ)

   10.11  ขนาด  33,000  บีทยูี. 44,900

   10.12  ขนาด  38,000  บีทยูี. 46,000

   10.13  ขนาด  42,000  บีทยูี. 50,500

   10.14  ขนาด  56,000  บีทยูี. 58,400 สงูกว่า 60,000 บทียูีเป็นนอกมาตรฐาน
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ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

  ชนิดติดผนัง   (มีระบบฟอกอากาศ)    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

   10.15  ขนาด  12,000  บีทยูี. 20,500   ฉลากเบอร์ 5

   10.16  ขนาด  16,000  บีทยูี. 21,500   ฉลากเบอร์ 5

   10.17  ขนาด  18,000  บีทยูี. 24,400   ฉลากเบอร์ 5

   10.18  ขนาด  24,000  บีทยูี. 28,700 สงูกว่า 26,000 บทียูีเป็นนอกมาตรฐาน

 

11  เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ือง

   11.1 ขนาด 15 ลิตร 12,000

   11.2 ขนาด 25 ลิตร 15,000

12  เคร่ืองขดัพื้ น เคร่ือง 20,000

 

13  ถงันํ้า

   13.1  แบบไฟเบอร์กลาส 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



22

ลําดบั ประเภท/รายการ/ขนาดครุภณัฑ์ หน่วยนบัราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

   ราคาครุภัณฑท์ุกประเภท

   ที่ กาํหนด เป็นราคาที่ รวม

ครุภณัฑสํ์ารวจ    ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

1  กลอ้งระดบั ชดุ

  1.1 ขนาดกาํลังขยาย   24  เท่า 24,000

  1.2 ขนาดกาํลังขยาย   30  เท่า 34,000

2  กลอ้งวดัมุม ชดุ

   แบบ ธรรมดา

   2.1 ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอยีด    1  ลิปดา 78,000

   แบบ อเิลก็ทรอนิกส์

   2.2 ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอยีด    5  พิลิปดา  110,000

        (ระบบอตัโนมัติ )

   2.3 ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอยีด    5  พิลิปดา 97,000

   2.4 ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอยีด   10 พิลิปดา 85,000

   2.5 ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอยีด   20 พิลิปดา 80,000
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ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

  ครุภณัฑก่์อสรา้ง

  1.  รอก   1.  เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมอื

  2.  มขีอเกาะด้านบน 1 ตวั ขอเกี่ ยวยกนํา้หนักด้านล่าง 1 ตวั

  3.  ใช้โซ่เป็นตวัยกนํา้หนัก

  4.  ใช้เฟืองเกยีร์ทดเป็นตวัเพ่ิมกาํลังยก

  5.  ใช้โซ่เป็นตวัชักหมุนเฟืองเกยีร์ทดให้รอกทาํงาน

  6.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดนํา้หนักขั้นตํา่ที่ ยกได้

  2.  เคร่ืองผสมคอนกรีต   1.  ถงัผสมคอนกรีตทาํจากเหลก็เหนียว  หรือ  เหลก็หล่อ

  2.  ความจุของโม่ 7 ลูกบาศกฟุ์ต (198.1 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม และ

        5 ลูกบาศกฟุ์ต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว

  3.  ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล

  4.  ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 5 แรงม้า

   หมายเหต ุ :  1 ลูกบาศกฟุ์ต = 28.3 ลิตร

  3.  เคร่ืองสัน่คอนกรีต   1.  ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซิน

  2.  ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 5 แรงม้า

  3.  ความยาวของสายจี้พร้อมขนาด ไม่ตํา่กว่า 4 เมตร

  4.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดตํา่สดุของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเขย่า

  หมายเหต ุ:  เคร่ืองสัน่คอนกรีต  มชีื่ อเรียกชื่ ออื่ นคอื สายจี้คอนกรีต

  4.  เคร่ืองตบดิน   1.  ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซิน

  2.  นํา้หนักของเคร่ืองตบดนิไม่ตํา่กว่า 80 กโิลกรัม

  3.  แรงบดอดัไม่น้อยกว่า 5 ตนั

  4.  ความเรว็ในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

  5.  รถขุดตีนตะขาบ   1.  เป็นรถขดุไฮดรอลิกตนีตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตวั

       ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

  2.  บุ้งกี๋ และความสามารถ

       (1)  มบุ้ีงกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter

       (2)  ขนาด 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.7 ลูกบาศกเ์มตร

       (3)  ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.9 ลูกบาศกเ์มตร

       (4)  ขนาด 200 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 1.2 ลูกบาศกเ์มตร
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ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

       (5)  มรีะยะขดุไกลสดุ (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

       (6)  มรีะยะขดุลึกสดุ (Digging Depth)    ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

       (7)  มรีะยะขดุได้สงูสดุ (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

       (8)  มคีวามเรว็ในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบ

              ต่อนาที

  3.  เคร่ืองยนตด์เีซล 4 จังหวะ

  4.  ระบบขบัเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

       ตนีตะขาบแต่ละข้างสามารถขบัเคล่ือนอสิระได้ 

  5.  ระบบเคร่ืองล่าง

       (1)  ตนีตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

       (2)  แผ่นตนีตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า

              600 มลิลิเมตร

       (3)  ระยะกึ่ งกลางระหว่างตนีตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า

              2,100 มลิลิเมตร

  6.  นํา้หนักใช้งาน (Operating Weight)

       (1)  ขนาด 120 แรงม้า นํา้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 18,000 กโิลกรัม

       (2)  ขนาด 150 แรงม้า นํา้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กโิลกรัม

       (3)  ขนาด 200 แรงม้า นํา้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 28,000 กโิลกรัม

  7.  แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

       (1)  ขนาด 120 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 14,000 กโิลกรัม

       (2)  ขนาด 150 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กโิลกรัม

       (3)  ขนาด 200 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 19,000 กโิลกรัม

  8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

  9.  หลังคากนัแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.   มเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองยนต์

  2.   เกจ์บอกอณุหภมูเิคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.   เกจ์บอกความดนันํา้มนัเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  4.   เกจ์บอกความดนันํา้มนัไฮดรอลิก

  5.   เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสญัญาณไฟชาร์ท

  6.   หมวกนิรภัย สาํหรับพนักงานขบั 2 ชุด

  7.   กระบอกอดัจาระบ ี1 ชุด
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  8.   แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตนั จาํนวน 1 ชุด

  9.   ไส้กรองอากาศ จาํนวน 2 ชุด

 10.  ไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 6 ชุด

 11.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

        พร้อมอปุกรณบ์รรจุกล่องเหลก็ จาํนวน 1 ชุด

 12.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 

        26 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ชุด

 13.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

 14.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 15.  หนังสอืคู่มอืจาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มอืการบาํรงุรักษา

        (Operation Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และคู่มอือะไหล่

        (Parts Book)

หมายเหต ุ- กาํลังเคร่ืองยนตท์ี่ กาํหนด จะกาํหนดเป็นกาํลังทั้งหมด (gross power) หรือกาํลังสทุธิ

                (net power วัดที่  flywheel) ซึ่ งหักกาํลังของเคร่ืองมอื อปุกรณต่์าง ๆ ออกแล้วกไ็ด้

                แล้วแต่วัตถุประสงคใ์นการใช้งาน   "กาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่"   จึงสามารถเป็นได้ทั้ง

                ขั้นตํา่ของกาํลังทั้งหมดหรือกาํลังสทุธกิไ็ด้

  6.  รถแทรกเตอรตี์นตะขาบ   1.  เป็นรถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ  (Angle  Dozer)

       ตดิตั้งใบมดีอยู่ข้างหน้า สามารถปรับมุมเอยีงของใบมดีได้

       ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

  2.  ระบบถ่ายทอดกาํลังเป็นแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

       หรือ Hydrostatic

  3.  ระบบบงัคบัเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic หรือ คลัตช์แบบแผ่นเปียก

       หลายแผ่น หรือ Hydrostatic

  4.  ระบบเคร่ืองล่างมลูีกกล้ิงตวัล่าง (Track Rollers) ข้างละไม่น้อยกว่า

       5 ตวั

  5.  ใบมดีดนัดนิ

       (1)  ขนาด 120 แรงม้า พ้ืนที่ หน้าตดัของใบมดีดนัดนิไม่น้อยกว่า

              2.8 ตารางเมตร

       (2)  ขนาด 165 แรงม้า พ้ืนที่ หน้าตดัของใบมดีดนัดนิไม่น้อยกว่า

              3.4 ตารางเมตร

  6.  นํา้หนักใช้งาน (Operating Weight)

       (1)  ขนาด 120 แรงม้า นํา้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 12,800  กโิลกรัม

       (2)  ขนาด 165 แรงม้า นํา้หนักใช้งานไม่น้อยกว่า 18,000  กโิลกรัม
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  7.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

  8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท ์ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท ์ขนาดไม่น้อยกว่า

       85 แอมป์ต่อชั่วโมง จาํนวน 2 ลูก มโีคมไฟหน้า-หลัง ด้านละ 2 ดวง

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มแีผ่นเหลก็ป้องกนัอ่างนํา้มนัเคร่ือง (Crankease Guard)

  2.  มแีผ่นเหลก็ป้องกนัชุดส่งผ่านกาํลัง (Transmission Guard)

  3.  มแีผ่นเหลก็ป้องกนัลูกรอกล่างและสปรอ็ตเกต็

  4.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองจักร

  5.  มเีกจ์วัดต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

  6.  มขีอลากจูงด้านหน้า

  7.  มขีอลากจูงด้านหลังแบบ Heavy Duty

  8.  ไส้กรองอากาศ จาํนวน 2 ชุด

  9.  ไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 6 ชุด

10.  แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกบัตวัเคร่ืองจักร จาํนวน 1 ชุด

11.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ใบ

12.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

       พร้อมอปุกรณบ์รรจุกล่องเหลก็ 1 ชุด

13.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถขนาดระหว่าง 12 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

       1 ชุด

14.  เคร่ืองมอืประจาํรถพร้อมกล่องเหลก็ 1 ชุด

15.  เคร่ืองมอืเฉพาะสาํหรับการตรวจเคร่ืองล่าง 1 ชุด

16.  กระบอกอดัจาระบ ี1 ชุด

17.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

18.  หนังสอืคู่มอื 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการใช้รถ (Operation Manual)

       คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และคู่มอืการสัง่อะไหล่ (Parts Book)

  7.  รถตกัหนา้ขุดหลงั  7.1 ชนิดขบัเคล่ือน 2 ลอ้

  1.  เป็นรถตกัหน้าขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 

       ตดิบุ้งกี๋ สาํหรับตกัหน้ารถและบุ้งกี๋ ขดุด้านหลังรถ ควบคุมด้วย

       ระบบไฮดรอลิก

  2.  ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล 4 จังหวะ มกีาํลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า

       ที่ รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2,200 รอบต่อนาท ี ระบายความร้อนด้วยนํา้
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  3.  ระบบถ่ายทอดกาํลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

  4.  ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

  5.  บุ้งกี๋ ตกั

       (1)  ชุดบุ้งกี๋ ตกั ตดิตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.75 ลูกบาศกเ์มตร

       (3)  ความสงูจากพ้ืนดนิถงึสลักบุ้งกี๋ ขณะยกสงูสดุไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร

  6.  บุ้งกี๋ ขดุ

       (1)  ชุดบุ้งกี๋ ขดุตดิตั้งอยู่ด้านหลังรถ มขีาคํา้ยันทาํให้รถมั่นคงขณะ

              ขดุดนิ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ ขดุ ไม่น้อยกว่า 600 มลิลิเมตร

       (3)  ความจุของบุ้งกี๋  ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศกเ์มตร

       (4)  มรีะยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่า 4,500 มลิลิเมตร

       (5)  มรีะยะขดุลึกได้  ไม่น้อยกว่า 4,000 มลิลิเมตร

 7.  มนีํา้หนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,000 กโิลกรัม

 8.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 9.  ระบบไฟฟ้า 12 โวลท ์

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองจักรกล

  2.  เกจ์วัดอณุหภมูขิองเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.  มสีญัญาณไฟเตอืนความดนันํา้มนัเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี

  4.  มเีกจ์บอกระดบันํา้มนัเช้ือเพลิง

  5.  มปีระแจสาํหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 1 ชุด

  6.  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตวัเคร่ืองจักร จาํนวน 1 ชุด

  7.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ชุด

  8.  กระบอกอดัจาระบ ี  จาํนวน 1 ชุด

  9.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

10.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถจะต้องมไีม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่

       ขนาด 14 ถงึ 24 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ชุด และอปุกรณก์ารขนัพร้อม

       กล่องเหลก็

11.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถจะต้องมไีม่น้อยกว่า 10 ขนาด

       ตั้งแต่ขนาด 12 ถงึ 32 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ชุด

12.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13.  สญัญาณไฟฉุกเฉินสเีหลืองหมุนรอบตวั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

       ไม่น้อยกว่า 150 มลิลิเมตร ตดิตั้งบนหัวเกง๋ จาํนวน 1 ชุด
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14.  หนังสอืคู่มอื จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการใช้ (Operation

       Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และคู่มอืการสัง่อะไหล่

       (Parts Book)

 7.2 ชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ้

  1.  เป็นรถตกัหน้าขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 

       ตดิบุ้งกี๋ สาํหรับตกัหน้ารถและบุ้งกี๋ ขดุด้านหลังรถ ควบคุมด้วย

       ระบบไฮดรอลิก

  2.  ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล 4 จังหวะ มกีาํลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า

       ที่ รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2,200 รอบต่อนาท ี ระบายความร้อนด้วยนํา้

  3.  ระบบถ่ายทอดกาํลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

  4.  ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

  5.  บุ้งกี๋ ตกั

       (1)  ชุดบุ้งกี๋ ตกั ตดิตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศกเ์มตร

       (3)  ความสงูจากพ้ืนดนิถงึสลักบุ้งกี๋ ขณะยกสงูสดุไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร

  6.  บุ้งกี๋ ขดุ

       (1)  ชุดบุ้งกี๋ ขดุตดิตั้งอยู่ด้านหลังรถ มขีาคํา้ยันทาํให้รถมั่นคงขณะ

              ขดุดนิ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

       (2)  ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ ขดุ ไม่น้อยกว่า 600 มลิลิเมตร

       (3)  ความจุของบุ้งกี๋  ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศกเ์มตร

       (4)  มรีะยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มลิลิเมตร

       (5)  มรีะยะขดุลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มลิลิเมตร

 7.  มนีํา้หนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กโิลกรัม

 8.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 9.  ระบบไฟฟ้า 12 โวลท ์

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองจักรกล

  2.  เกจ์วัดอณุหภมูขิองเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.  มสีญัญาณไฟเตอืนความดนันํา้มนัเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี

  4.  มเีกจ์บอกระดบันํา้มนัเช้ือเพลิง

  5.  มปีระแจสาํหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 1 ชุด

  6.  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกบัตวัเคร่ืองจักร จาํนวน 1 ชุด

  7.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ชุด
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  8.  กระบอกอดัจาระบ ี  จาํนวน 1 ชุด

  9.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

10.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถจะต้องมไีม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่

       ขนาด 14 ถงึ 24 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ชุด และอปุกรณก์ารขนัพร้อม

       กล่องเหลก็

11.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถจะต้องมไีม่น้อยกว่า 10 ขนาด

       ตั้งแต่ขนาด 12 ถงึ 32 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ชุด

12.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13.  สญัญาณไฟฉุกเฉินสเีหลืองหมุนรอบตวั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

       ไม่น้อยกว่า 150  มลิลิเมตร  ตดิตั้งบนหัวเกง๋ จาํนวน 1 ชุด

14.  หนังสอืคู่มอื จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการใช้ (Operation

       Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และคู่มอืการสัง่อะไหล่

       (Parts Book)

    8.  รถตกัลอ้ยาง  8.1  ขนาด  100  แรงมา้

  1. นํา้หนักใช้งาน 7,800 กโิลกรัม

      1.  เป็นรถตกัล้อยาง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง พร้อมตดิตั้งบุ้งกี๋

           แบบใช้งานตกั ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

      2.  เคร่ืองยนตด์เีซล  4 จังหวะ  

      3.  ระบบถ่ายทอดกาํลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter 

           หรือ Hydrostatic

      4.  ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

           ลาํตวั มมุีมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศา

      5.  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake

      6.  นํา้หนักใช้งาน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่า 7,800  กโิลกรัม

      7.  บุ้งกี๋ และความสามารถ

           (1)  มบุ้ีงกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้

           (2)  มขีนาดความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 1.5  ลูกบาศกเ์มตร

           (3)  มแีรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่า  7,500  กโิลกรัม

           (4)   มรีะยะสงูจากสลักบุ้งกี๋ ถงึพ้ืนดนิไม่น้อยกว่า 3,400  มลิลิเมตร

      8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท ์ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท ์ขนาดไม่น้อยกว่า

            50 แอมป์ต่อชั่วโมง มโีคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

      9.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
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 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองยนต์

  2.  เกจ์วัดอณุหภมูขิองเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.  เกจ์บอกความดนันํา้มนัเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  4.  มเีกจ์บอกระดบันํา้มนัไฮดรอลิก

  5.  เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสญัญาณไฟชาร์ท

  6.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอดัจาระบ ีจาํนวน 1 ชุด

  8.  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตนั จาํนวน 1 ชุด

  9.  ไส้กรองอากาศ จาํนวน 2 ชุด

10.  ไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

       พร้อมอปุกรณบ์รรจุกล่องเหลก็ จาํนวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

        จาํนวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

14.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

15.  หนังสอืคู่มอื จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการบาํรงุรักษา 

       (Operation  Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และ

       และคู่มอืการสัง่อะไหล่  (Parts Book)

   2.  นํา้หนักใช้งาน 8,500 กโิลกรัม

       1.  เป็นรถตกัล้อยาง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง พร้อมตดิตั้งบุ้งกี๋

            แบบใช้งานตกั ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

       2.  เคร่ืองยนตด์เีซล  4 จังหวะ  

       3.  ระบบถ่ายทอดกาํลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter 

            หรือ  Hydrostatic

       4.  ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

            ลาํตวั มมุีมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศา

       5.  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake

       6.  นํา้หนักใช้งาน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่า 8,500  กโิลกรัม

       7.  บุ้งกี๋ และความสามารถ

            (1)  มบุ้ีงกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้

            (2)  มขีนาดความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 1.6  ลูกบาศกเ์มตร
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           (3)  มแีรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่า  8,500  กโิลกรัม

           (4)  มรีะยะสงูจากสลักบุ้งกี๋ ถงึพ้ืนดนิไม่น้อยกว่า  3,500  มลิลิเมตร

      8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท ์ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท ์ขนาดไม่น้อยกว่า

           50 แอมป์ต่อชั่วโมง มโีคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

      9.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองยนต์

  2.  เกจ์วัดอณุหภมูขิองเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.  เกจ์บอกความดนันํา้มนัเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  4.  มเีกจ์บอกระดบันํา้มนัไฮดรอลิก

  5.  เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสญัญาณไฟชาร์ท

  6.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอดัจาระบ ีจาํนวน 1 ชุด

  8.  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตนั จาํนวน 1 ชุด

  9.  ไส้กรองอากาศ จาํนวน 2 ชุด

10.  ไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบลอ็กสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

       พร้อมอปุกรณบ์รรจุกล่องเหลก็ จาํนวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

        จาํนวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

14.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

15.  หนังสอืคู่มอื จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการบาํรงุรักษา 

       (Operation  Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และ

       และคู่มอืการสัง่อะไหล่  (Parts Book)

 8.2  ขนาด  150  แรงมา้

 1.  เป็นรถตกัล้อยาง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตวัเอง พร้อมตดิตั้งบุ้งกี๋

      แบบใช้งานตกั ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกาํลังเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

 2.  เคร่ืองยนตด์เีซล  4 จังหวะ  

 3.  ระบบถ่ายทอดกาํลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ 

      Hydrostatic
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 4.  ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเล้ียวกลาง

      ลาํตวั มมุีมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศา

 5.  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake

 6.  นํา้หนักใช้งาน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่า 12,000  กโิลกรัม

 7.  บุ้งกี๋ และความสามารถ

     (1)  มบุ้ีงกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปล่ียนได้

     (2)  มขีนาดความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 2.3  ลูกบาศกเ์มตร

     (3)  มแีรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่า  12,400  กโิลกรัม

     (4)  มรีะยะสงูจากสลักบุ้งกี๋ ถงึพ้ืนดนิไม่น้อยกว่า  3,700  มลิลิเมตร

  8.  ระบบไฟฟ้า 24 โวลท ์ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลท ์ขนาดไม่น้อยกว่า

       50 แอมป์ต่อชั่วโมง มโีคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

  9.  หลังคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  มมีเิตอร์บอกชั่วโมงการทาํงานของเคร่ืองยนต์

  2.  เกจ์วัดอณุหภมูขิองเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  3.  เกจ์บอกความดนันํา้มนัเคร่ืองยนตห์รือสญัญาณ

  4.  มเีกจ์บอกระดบันํา้มนัไฮดรอลิก

  5.  เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสญัญาณไฟชาร์ท

  6.  หมวกนิรภัยสาํหรับพนักงานขบั จาํนวน 2 ชุด

  7.  กระบอกอดัจาระบ ีจาํนวน 1 ชุด

  8.  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตนั จาํนวน 1 ชุด

  9.  ไส้กรองอากาศ จาํนวน 2 ชุด

10.  ไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 6 ชุด

11.  ชุดประแจบลอ็คสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

       พร้อมอปุกรณบ์รรจุกล่องเหลก็ จาํนวน 1 ชุด

12.  ชุดประแจปากตายสาํหรับใช้กบัรถ ขนาดระหว่าง 14 มลิลิเมตร ถงึ 26 มลิลิเมตร

        จาํนวน 1 ชุด

13.  เคร่ืองมอืประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด

14.  มสีญัญาณและอปุกรณอ์ื่ นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

15.  หนังสอืคู่มอื จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มอืการบาํรงุรักษา 

       (Operation  Manual) คู่มอืการซ่อม (Shop Manual) และ

       และคู่มอืการสัง่อะไหล่  (Parts Book)
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9.  เคร่ืองอดัอากาศ   1.  เป็นเคร่ืองอดัอากาศชนิดอดั 2 คร้ัง (Two-stage  Compressor)

       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สบู   มกีาร์ดป้องกนั ระบายความร้อนด้วยอากาศ  

       ตดิตั้งบนถงันอนแบบอยู่กบัที่   

  2.  มอเตอร์ไม่ตํา่กว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลท ์3 เฟส

  3.  ม ีMagnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage Protection

  4.  สามารถอดัอากาศให้มคีวามดนัสงูสดุ ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 

       (150 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว)  และอตัราการจ่ายอากาศ (Air Delivery) 

       300 ลิตรต่อนาท ี(10 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาท)ี (CFM)

  5.  มเีกจ์วัดความดนัลมภายในถงัขนาด 0-300 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว (0-20 บาร์)

  6.  ถงับรรจุอากาศทาํด้วยเหลก็เหนียว  มคีวามจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร 

       (10 ลูกบาศกฟุ์ต)

  7.  มล้ิีนนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอดัจากถงั  และวาล์วถ่ายนํา้ออกจากถงั

  8.  เคร่ืองอดัอากาศจะต้องมหีม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก

  9.  ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่ นที่ เทยีบได้

*หมายเหต ุ :  เคร่ืองอดัอากาศมชีื่ อเรียกอื่ น คอื เคร่ืองอดัลม เคร่ืองปั๊มลม
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ครุภณัฑก์ารเกษตร

  1.  รถฟารม์แทรกเตอร์  1.1 ขนาด 25 แรงมา้

        1.  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตด์เีซล 3 สบู 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํา้

             มกีาํลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ที่ ความเรว็รอบไม่เกนิ 2,800

             รอบต่อนาที

        3.  มเีกยีร์เดนิหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

             2 เกยีร์

        4.  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือ

             ไฮโดรสแตตคิ (Hydrostatic)

        5.  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํา้มนั

        6.  แขนยกเคร่ืองมอืแบบ 3 จุด

 1.2  ขนาด 40 แรงมา้

        1.  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตด์เีซล  ระบายความร้อนด้วยนํา้

             มกีาํลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ ความเรว็รอบไม่เกนิ 2,700

             รอบต่อนาที

        3.  มเีกยีร์เดนิหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

             2 เกยีร์

        4.  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก (Hydraulic) หรือ

             ไฮโดรสแตตคิ (Hydrostatic)

        5.  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํา้มนั

        6.  แขนยกเคร่ืองมอืแบบ 3 จุด

 1.3  ขนาด 75 แรงมา้

        1.  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ และขบัเคล่ือน 4 ล้อ

        2.  ระบบเคร่ืองยนตด์เีซล 4 สบู 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํา้

             มกีาํลังไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า ที่ ความเรว็รอบไม่เกนิ 2,600

             รอบต่อนาที

        3.  ระบบส่งกาํลัง

             (1) มเีกยีร์เดนิหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลัง

                    ไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์

             (2) มลีอ็กเพลาท้าย (Differential Lock)
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         4.  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือ

              ไฮโดรสแตตคิ (Hydrostatic)

         5.  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํา้มนั

         6.  ระบบไฮดรอลิก

              (1) ความดนัระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว

              (2) แขนยกเคร่ืองมอืแบบ 3 จุด

 1.4  ขนาด 85 แรงมา้

         1.  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ  

              และขบัเคล่ือน 4 ล้อ

         2.  ระบบเคร่ืองยนตด์เีซล 4 สบู 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํา้

              มกีาํลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ที่ ความเรว็รอบไม่เกนิ 2,600

              รอบต่อนาที

         3.  ระบบส่งกาํลัง

              (1) มเีกยีร์เดนิหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลัง

                    ไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์

              (2) มลีอ็กเพลาท้าย (Differential Lock)

         4.  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือ

              ไฮโดรสแตตคิ (Hydrostatic)

         5.  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํา้มนั

         6.  ระบบไฮดรอลิก

             (1) ความดนัระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว

             (2) แขนยกเคร่ืองมอืแบบ 3 จุด

  2.  รถไถ   1.  เป็นรถไถชนิดเดนิตาม 

  2.  ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล

  3.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดเคร่ืองยนตข์ั้นตํา่

  4.  มอีปุกรณป์ระกอบด้วย :  คราด   สก ี  ล้อเหลก็   ผานหัวหมู

       ข้อเวียนซ้าย
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  3.  เคร่ืองพน่ยา   3.1  แบบใชแ้รงลม

          1.  ขนาด 1.5 แรงม้า

              (1)  ถงับรรจุนํา้ยาได้ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร

              (2)  เคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จังหวะ

              (3)  ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 1.5 แรงม้า

              (4)  ปริมาณลมไม่ตํา่กว่า 20 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที

              (5)  ความเรว็ลมไม่ตํา่กว่า 85  เมตรต่อนาท ี

              (6)  ปริมาตรถงันํา้มนับรรจุได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

              (7)  มอีปุกรณส์าํหรับพ่นยาผง

              (8)  มคู่ีมอืการใช้และการบาํรงุรักษา

          2.  ขนาด  3  แรงม้า

              (1)  ถงับรรจุนํา้ยาได้ไม่น้อยกว่า 13 ลิตร

              (2)  เคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จังหวะ

              (3)  ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 3 แรงม้า

              (4)  ปริมาณลมไม่ตํา่กว่า 20 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที

              (5)  ความเรว็ลมไม่ตํา่กว่า 120 เมตรต่อนาท ี

              (6)  ปริมาตรถงันํา้มนับรรจุได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

              (7)  มอีปุกรณส์าํหรับพ่นยาผง

              (8)  มคู่ีมอืการใช้และการบาํรงุรักษา

   3.2  แบบใชแ้รงดนัของเหลว

           1.  ขนาด 1.5 แรงม้า

               (1) เป็นเคร่ืองพ่นยาชนิดสะพายหลัง

               (2) เคร่ืองยนตเ์บนซิน

               (3) ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 1.5 แรงม้า

         2.  ขนาด  2.5 แรงม้า

              (1) เป็นเคร่ืองพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน

              (2) เคร่ืองยนตเ์บนซิน

              (3) ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 2.5 แรงม้า

         3.  ขนาด 3.5 แรงม้า

              (1) เป็นเคร่ืองพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน

              (2) เคร่ืองยนตเ์บนซิน

              (3) ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํา่กว่า 3.5 แรงม้า
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 *หมายเหต:ุ   1. ชนิดสะพายหลัง เหมาะสาํหรับสวนผกั สวนผลไม้ สวนไม้ดอก

                       หรือกล้วยไม้ พ้ืนที่ ภเูขา ฯลฯ

                   2. ชนิดตั้งพ้ืน เหมาะสาํหรับสวนผลไม้ สวนผกั พ้ืนที่ กว้าง

                       ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ฯลฯ

                   3. เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดนัของเหลวชนิดตั้งพ้ืน มชีื่ อเรียก

                       ชื่ ออื่ น คอื เคร่ืองพ่นยาแรงอดัสงู หรือ Power Sprayer

  4.  เคร่ืองชัง่   1.  เป็นเคร่ืองชั่งชนิดที่  4 แบบมตีุ้มถ่วง

  2.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดพิกดัขั้นตํา่

  5.  เคร่ืองสูบนํ้ า   5.1 สูบนํ้ าได ้450 ลิตรต่อนาที

         1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซิน

         2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ ว (50 มลิลิเมตร)

         3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที

              หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

         4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

         5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของเคร่ืองยนต ์ต้องมคีรบ

              ชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

  5.2  สูบนํ้ าได ้1,100 ลิตรต่อนาที

          5.2.1  ขนาด  5  แรงมา้

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซิน

               ขนาดไม่ตํา่กว่า  5  แรงม้า

          2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว (75 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของเคร่ืองยนต ์ต้องมคีรบ

               ชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้
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          5.2.2  ขนาด  7  แรงมา้

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซิน

               ขนาดไม่ตํา่กว่า  7  แรงม้า

          2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว (75 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของเคร่ืองยนต ์ต้องมคีรบ

               ชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

  5.3  สูบนํ้ าได ้1,750 ลิตรต่อนาที

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล

          2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ ว (100 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 1,750 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 460 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของเคร่ืองยนต ์ต้องมคีรบ

               ชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

  5.4  สูบนํ้ าได ้3,800 ลิตรต่อนาที

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนตด์เีซล

          2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ ว (150 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 1,000 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของเคร่ืองยนต ์ต้องมคีรบ

               ชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

  5.5  สูบนํ้ าได ้450 ลิตรต่อนาที

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

          2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ ว (50 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที
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          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของมอเตอร์ไฟฟ้า

               ต้องมคีรบชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

  5.6  สูบนํ้ าได ้1,130 ลิตรต่อนาที

          1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

          2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว (75 มลิลิเมตร)

          3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อนาที

               หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

          4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

          5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของมอเตอร์ไฟฟ้า

               ต้องมคีรบชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้

 5.7  สูบนํ้ าได ้1,500 ลิตรต่อนาที

         1.  เป็นเคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

         2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ ว (100 มลิลิเมตร)

         3.  ปริมาณนํา้ที่ สบูได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที

              หรือประมาณ 400 แกลลอน (อเมริกนั) ต่อนาที

         4.  ส่งนํา้ได้สงูไม่ตํา่กว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

         5.  อปุกรณป์ระกอบของเคร่ืองสบูนํา้และของมอเตอร์ไฟฟ้า

              ต้องมคีรบชุดพร้อมที่ จะใช้งานได้
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ครุภณัฑก์ารแพทย์

  1.  เตียงเฟาวเ์ลอร์    แบบ ก.

  1. โครงเตยีงทาํด้วยเหลก็ที่ มคีวามแขง็แรง รับนํา้หนักได้ 550 ปอนด ์

      โดยไม่งอ เคลือบสป้ีองกนัสนิมและพ่นสทีบั

  2. พนักหัวท้ายเตยีงทาํด้วยปาร์ตเิคลิบอร์ด

  3. พ้ืนเตยีงทาํด้วยเหลก็สปริง

  4. มมีอืหมุนยกพ้ืนเตยีงได้ 2 ชุด สาํหรับหมุนยกพ้ืนด้านหลังให้สงูขึ้นและหมุน

      ยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มอืหมุนเป็นชนิดไม่มส่ีวนประกอบของ

      พลาสตกิและไม่ต้องใช้นํา้มนัหล่อล่ืน

  5. มล้ีอยางชนิดมลูีกปืนหมุนได้รอบตวัขนาด 3 นิ้ ว จาํนวน 4 ล้อและมล้ีอลอ็ก

      อย่างน้อย 1 คู่

  6. ขนาดเตยีงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนตเิมตร

  แบบ ข.

  1. พนักหัวท้ายเตยีงทาํด้วยเหลก็เหล่ียมขนาด1 1/2 นิ้ ว

      ครอบด้วยแผ่นเหลก็ไม่เป็นสนิม

  2. พ้ืนเตยีงปูด้วยไม้อดัหนาไม่น้อยกว่า 10 มลิลิเมตร

  3. มมีอืหมุนยกพ้ืนเตยีงได้ 2 ชุด สาํหรับหมุนยกพ้ืนด้านหลัง

      ให้สงูขึ้นและหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้

  4. มล้ีอยางชนิดมลูีกปืนหมุนได้รอบตวัขนาด 3 นิ้ ว จาํนวน 4 ล้อ

       และมล้ีอลอ็ก 1 คู่

  5. ขนาดเตยีงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนตเิมตร

 อปุกรณป์ระกอบด้วย

  1. ม้าขึ้นเตยีงโครงทาํด้วยเหลก็พ่นส ีพ้ืนปูด้วยไม้อดัทบับนด้วยพ้ืนยาง

       ขนาดความสงูไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร

  2. ราวกั้นเตยีงทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม เล่ือนขึ้น-ลงได้

  2.  เตียงตรวจภายใน   1. เตยีงทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม (STAINLESS STEEL)

      ปูด้วยเบาะฟองนํา้หุ้มหนังเทยีม สามารถพับได้เป็น 3 ส่วน

  2. โครงเตยีงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามยีางอย่างหนารองรับ

       กนักระเทอืนและกนัเล่ือน ด้านล่างมม้ีาเหลก็สงูไม่น้อยกว่า

       20 เซนตเิมตร ปูด้วยยางกนัเล่ือนบนเหลก็เรียบ หรือปูด้วย

       แผ่นเหลก็ขรขุระ
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  3. มขีนาดไม่น้อยกว่า  60 x 180 x 80  เซนตเิมตร

  4. สามารถปรับระดบัได้ทั้งส่วนบนและท่อนลาํตวั

  5. มอีปุกรณใ์ช้งานครบ

  3.  เตียงทําคลอด   1. ทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม รวมทั้งพ้ืนเตยีงและโครงสร้าง

  2. เตยีงแบบ 2 ตอน ปรับระดบัได้

  3. พ้ืนเตยีงและโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ส่วนลาํตวัและ

       ส่วนปลายเท้า ความยาวทั้งหมดไม่ตํา่กว่า 72 นิ้ ว ความสงู

       ทั้งหมดไม่ตํา่กว่า 30 นิ้ ว สงูเท่ากนั ตลอดความยาว ( สงูไม่รวมเบาะ )

       ความกว้างทั้งหมดไม่ตํา่กว่า 26 นิ้ ว กว้างเท่ากนั ตลอดความกว้าง

   4. ส่วนลาํตวั

       -มล้ีอ 4 ล้อ หมุนได้รอบตวัโดยมตีลับลูกปืน ขนาดล้อเส้นผ่า

         ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ ว แต่ละล้อมทีี่ ลอ็กล้อ

       -มเีคร่ืองยกระดบัโดยใช้ฟันเฟือง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทางด้านศีรษะ

          และด้านก้น และให้ยกได้สงูไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร

       -ใต้เตยีง บริเวณที่ วางก้นมแีผ่นเหลก็เล่ือนได้และต้องเล่ือนออก

         มาให้พ้นปลายเตยีง (ส่วนลาํตวั) ได้ไม่ตํา่กว่า 30 เซนตเิมตร

       -มทีี่ ให้มอืคนไข้จับทั้งสองข้าง ซึ่ งสามารถพับเกบ็ได้

       -มทีี่ กั้นเตยีงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ซึ่ งถอดหรือพับเกบ็ได้เมื่ อไม่ใช้

       -ทางด้านก้นมทีี่ สาํหรับใส่และรองขาทั้ง 2 ข้าง

       -มทีี่ รองรับขา 2 ข้าง ซึ่ งสามารถถอดเกบ็ได้ เล่ือนขึ้นลงได้

         ปรับให้เอนได้ทุกทศิทาง

   5. ส่วนปลายเท้ามล้ีอ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ ว

       แต่ละล้อมทีี่ ลอ็กล้อ

   6. มเีบาะฟองนํา้หนาไม่น้อยกว่า 5 เซนตเิมตร หุ้มด้วยหนังเทยีมชนิดหนา

       วางบนเตยีงแต่ละส่วน กว้างและยาวเท่ากบัขนาดเตยีงแต่ละส่วน

 อปุกรณป์ระกอบ

  1. ม้าขึ้นเตยีงชนิด 2 ชั้น ทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม ซึ่ งบุผวิด้านบนด้วย

       ยาง สาํหรับให้คนไข้ก้าวขึ้นเตยีง 1 ตวั

  2.  เก้าอี้กลมสามารถปรับสงูตํา่ได้ ประมาณ 45-60 เซนตเิมตร

       พ้ืนรองนั่งทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม มขีา 4 ขา ทาํด้วยเหลก็พ่นสี

       ปลายขาหุ้มด้วยลูกยางทั้ง 4 ขา
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  4. รถเข็นชนิดนัง่   1. เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนั่ง

  2. โครงทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ ว

  3. พ้ืนที่ นั่งและพนักพิงหลังทาํด้วยแผ่นเหลก็หนาไม่เป็นสนิม

  4. ที่ นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ ว

  5. มทีี่ วางเท้าทาํด้วยอะลูมเินียม

  6. มทีี่ วางแขน 2 ข้าง ทาํด้วยแผ่นเหลก็ไม่เป็นสนิม

  7. มล้ีอยางตนั 4 ล้อ

      -ล้อหน้า 2 ล้อ มขีนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ ว

      -ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตวัได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ ว

  5.  รถเข็นชนิดนอน   1. เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม

  2. โครงตวัรถทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ ว

  3. ชั้นล่างมทีี่ สาํหรับวางของทาํด้วยอะลูมเินียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมตดิกบัตวัรถ

  4. ด้านข้างของโครงตวัรถมทีี่ สาํหรับใส่ถงัออกซิเจน ทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม

  5. มล้ีอจักรยาน 2 ล้อ และล้อกระทะหมุนรอบตวัอกี 2 ล้อ

      (ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ ว)

  6. ขนาดตวัรถไม่น้อยกว่า  60 x 200 x 80 เซนตเิมตร

 อปุกรณป์ระกอบ

  1. เสานํา้เกลือทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม 1 อนั

  2. เปลหามทาํด้วยอะลูมเินียมชนิดหนา หรือ โลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า

      60 x 180 เซนตเิมตร มเีบาะหุ้มหนังเทยีม

  3. ราวกั้นเตยีง

  6.  รถเข็นทําแผล   1. เป็นรถเขน็ทาํแผลชนิดมอ่ีาง

  2. โครงทาํด้วยเหลก็สเตนเลส มพ้ืีน 2 ชั้น

  3. ชั้นบนมทีี่ วางขวดนํา้ยาประมาณ 7 ที่  มทีี่ วางกระปุกสาํลี ประมาณ 3 ที่

  4. ชั้นล่างมล้ิีนชัก 2 ช่อง

  5. มรีาวสเตนเลสกั้นกนัของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น

  6. ตดิล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว ทั้ง 4 ล้อ

  7. มทีี่ จับสาํหรับเขน็เคล่ือนที่

  8. ขนาดตวัรถไม่น้อยกว่า 17 x 29 x 32  นิ้ ว
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 อปุกรณป์ระกอบ

  1. ถาดสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

  2. อ่างกลมสเตนเลส 1 ใบ

  3. ถงัสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

  7.  รถเข็นอาหาร   1. เป็นรถเขน็ 3 ชั้น 

  2. โครงรถทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม

  3. มล้ีอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํา่กว่า 4 นิ้ ว จาํนวน 4 ล้อ

  4. มด้ีามจับเขน็เคล่ือนที่ ได้

  5. ขนาดตวัรถไม่น้อยกว่า  18 x 32 x 32  นิ้ ว

  8. รถเข็นผา้เป้ือน  1. โครงทาํด้วยเหลก็พ่นส ีบุตาข่ายทั้ง 4 ด้าน

 2. พ้ืนปูด้วยไม้อดัทาชะแลก็ หนาไม่น้อยกว่า 10 มลิลิเมตร

 3. ขอบบนของราวกั้นสงูจากพ้ืนรถไม่น้อยกว่า 20 นิ้ ว

 4. มล้ีอยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํา่กว่า 8 นิ้ ว จาํนวน 3 ล้อ

 5. ขนาดตวัรถไม่น้อยกว่า 26 x 42 นิ้ ว

  9.  หมอ้ตม้เคร่ืองมือ   1. เป็นแบบใช้ไฟฟ้า

  2. ทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม

  3. เป็นหม้อขนาดไม่ตํา่กว่า 16 x 6 x 4  นิ้ ว

  4. ขนาดที่ กาํหนดวัดจากภายใน

  5. มถีาดวางเคร่ืองมอื ยกขึ้นลงได้โดยคนัโยกซึ่ งหุ้มด้วยวัสดุทนความร้อน

  6. มรีะบบป้องกนัความร้อนสงูเกนิไป โดยมสีญัญาณเตอืน พร้อมระบบ

      ตดักระแสไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิเมื่ อความร้อนสงูเกนิไป

  10.  ตูอ้บเด็ก   1. ฝาครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสามารถเปิดด้านหน้า

      ออกเพ่ือเล่ือนถาดหรือเบาะรองรับเดก็ออกมานอกตู้ได้

  2. เบาะรองรับตวัเดก็สามารถปรับสงูตํา่ เอยีงด้านศีรษะหรือปลายเท้าขึ้น  

      โดยการปรับจากภายนอกตู้ได้

  3. บอกอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธภ์ายในตู้ได้

  4. ระบบควบคุมภายในตู้เป็นแบบ MICRO PROCESSOR CONTROL

       สามารถควบคุมอณุหภมูภิายในตู้ได้ตามต้องการ ม ีTHERMOSTAT

       ตดักระแสไฟฟ้าได้เมื่ ออณุหภมูภิายในตู้ถงึจุดอนัตรายสาํหรับเดก็
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  5. มรีะบบควบคุมอณุหภมูภิายในตู้อบโดยอตัโนมตัจิากผวิหนังเดก็

       (SERVO CONTROL)

  6. มอีากาศหมุนเวียนภายในตู้อบตลอดเวลา โดยผ่านไมโครฟิลเตอร์

       สาํหรับกรองแบคทเีรียและเชื้อโรคได้

  7. มสีญัญาณเตอืนอย่างน้อยในกรณี

      - กระแสไฟฟ้าขดัข้อง

      - ระบบการทาํงานขดัข้อง

      - การหมุนเวียนของอากาศในตู้ขดัข้อง

      - อณุหภมูภิายในตู้แตกต่างจากที่ ตั้งไว้

      - อณุหภมูทิี่ ตวัผู้ป่วยต่างจากที่ ตั้งไว้

   8. สามารถปรับอตัราการไหลของออกซิเจนเข้าตู้อบได้

   9. พร้อมอปุกรณป์ระกอบการใช้งาน

  11.  เคร่ืองดูดเสมหะ   1.  เป็นเคร่ืองดูดเสมหะชนิดห้ิว 

  2.  ตวัเคร่ืองนํา้หนักรวมไม่เกนิ 18 ปอนด ์หรือไม่เกนิ 9 กโิลกรัม

  3.  ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์

  4.  COMPRESSOR  เป็นชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON

  5.  มมีาตรวัดความดนัได้ตั้งแต่ 0 - 0.8 บาร์ หรือ ไม่น้อยกว่า 0 - 560

        มลิลิเมตรปรอท มปุ่ีมปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สงูสดุ

         560 มลิลิเมตรปรอท

  6.  มขีวดบรรจุเสมหะ

  7.  มรีะบบป้องกนัเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่ อง

  12.  เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั   1.  เป็นเคร่ืองชั่งนํา้หนักแบบคานสมดุล(MACHANICAL BALANCE)

       มทีี่ วัดส่วนสงูในตวั

  2.  ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 160 กโิลกรัม

  3.  สามารถชั่งได้ละเอยีดไม่น้อยกว่า 100 กรัม

  4.  วัดส่วนสงูได้อย่างน้อยระหว่าง 75-195 เซนตเิมตร
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  13.  กลอ้งจุลทรรศน ์   13.1 ชนิดตาเดียว

          (1) มกีาํลังขยายไม่น้อยกว่า 400 เท่า

          (2) เลนสใ์กล้ตา กาํลังขยาย 10  x  1  คู่

          (3) เลนสว์ัตถุ    กาํลังขยาย   4  x  1 หัว

                                              10   x  1 หัว

                                              40   x  1 หัว

           (4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง

           (5) ใช้ไฟ 220 โวลท์

           (6) มสีารเคลือบเลนสเ์พ่ือป้องกนัเช้ือรา

  13.2  ชนิด 2 ตา

           (1) มกีาํลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า

           (2) หัวกล้อง (VIEWING HEAD) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ 

                  หมุนได้รอบ 360 องศา และมปุ่ีมลอ็กตรึงให้อยู่กบัที่

            (3) เลนสใ์กล้ตา (EYE PIECES) ชนิดเหน็ภาพกว้าง 

                  กาํลังขยาย  10 x 1  คู่

            (4) เลนสว์ัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC  

                  PARFOCAL  กาํลังขยาย

                   4   x          1  หัว

                  10  x          1   หัว   

                  40  x          1   หัว   

                 100 x          1   หัว   

           (5) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง ใช้หลอดฮาโลเจน 

                 ขนาด ไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

           (6) ใช้ไฟ 220 โวลท์

           (7) มสีารเคลือบเลนสเ์พ่ือป้องกนัเช้ือรา

  14.   เคร่ืองวดัความดนัโลหิต   1.  เป็นเคร่ืองวัดความดนัชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพ้ืน

  2.  ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่ มคุีณสมบตัปิรอทไม่เกาะตดิ

  3.  สามารถวัดความดนัโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง

        0 - 300 มลิลิเมตรปรอท

  4.  ขดีแสดงค่าความดนัโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้
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 อปุกรณป์ระกอบ

  1.  ผ้าพันแขนสาํหรับเดก็หรือผู้ใหญ่ แบบปะตดิ จาํนวน 1 ชุด

  2.  สายยางจากผ้าพันแขนไปตวัเคร่ืองมคีวามยาวมาตรฐาน

  3.  ลูกยางสาํหรับอดัลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมล้ิน เปิด - ปิด บบีได้

       สะดวกง่ายต่อการควบคุมความดนั  จาํนวน 1 อนั

  15.  ยูนิตทําฟัน   1.  คุณสมบติัทัว่ไป

      (1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเคร่ืองกรอฟัน ระบบควบคุม

            ระบบดูดนํา้ลาย ระบบนํา้บ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้

      (2) ยูนิตมจุีดต่อCoupling นํา้ สาํหรับเคร่ืองขดูหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณนํา้

            และมหัีวต่อแบบ Non-return Value สาํหรับเสยีบท่อนํา้ได้

      (3) มทีี่ ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตาํแหน่งที่ ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน

      (4) ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลับแรงดนั 220 โวลท ์50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็น

             แรงดนัไฟฟ้าไม่เกนิ 50 โวลท ์ใช้กบัระบบทาํงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้น

             ส่วนที่ เป็นมอเตอร์

  2.  คุณสมบติัทางเทคนิค

        (1) ระบบให้แสงสว่าง

             1.1 แสงสว่างที่ ได้ปราศจากความร้อน

             1.2 ให้ความเข้มแสงที่ ระยะโฟกสัไม่ตํา่กว่า 13,000 และไม่เกนิ

                   28,000 ลักซ์

             1.3 ระยะโฟกสัที่ ปฏบิตังิานไม่น้อยกว่า 50 เซนตเิมตร 

             1.4 Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500 ◌ํK

             ( องศาแคลวิน)

             1.5 สามารถปรับระดบัของแหล่งกาํเนิดแสงได้

             1.6 Flexible Arm สาํหรับยึดโคมไฟ

                   1.6.1 ทาํด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

                   1.6.2 สามารถปรับระดบัโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่ งและแนวระนาบ

         (2) ระบบเคร่ืองกรอฟัน

              2.1 เคร่ืองกาํเนิดอากาศอดั(AIR COMPRESSOR)

                 2.1.1 เคร่ืองกาํเนิดอากาศอดัเป็นระบบที่ ไม่ใช้นํา้มนัหล่อล่ืน

                 2.1.2 กาํลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า

                 2.1.3 จาํนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ ไม่เกนิ 1,500 รอบต่อนาที
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            2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอดั ที่  5 บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า 

                     70 ลิตรต่อนาที

            2.1.5 มรีะบบป้องกนัมอเตอร์ชาํรดุ เมื่ อเกดิภาวะผดิปกติ

            2.1.6 ถงัเกบ็อากาศอดัภายในเคลือบกนัสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

                      พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดนัอากาศอดัที่ เกบ็

                      อยู่ในถงัและมวีาว์ลเปิดปล่อยอากาศอดัและนํา้ทิ้งตดิตั้งใช้งานใด้

                      อย่างสะดวก

             2.1.7 มสีวิตช์อตัโนมตัคิวบคุมการทาํงานของมอเตอร์ ให้แรงดนั

                      อากาศอดัในถงัอยู่ในพิกดั โดยช่วง Cut-In มแีรงดนัอากาศอดั

                      ไม่ตํา่กว่า 5 บาร์

             2.1.8 ชุดปรับปรงุคุณภาพอากาศอดั ต้องตดิตั้งในห้องตดิตั้งยูนิตทาํฟัน 

                      โดย ชุดปรับปรงุคุณภาพอากาศอดั ต้องมอีงคป์ระกอบ

                       และการตดิตั้งเรียงลาํดบั ก่อนเข้ายูนิตทาํฟัน ดงันี้

                       ก.ขจัดนํา้ที่ เกดิจากการควบแน่นภายในอากาศอดัด้วย

                          - Water Separater ชนิด Auto-drained ที่ มDีifferential 

                             Pressure Indicator จาํนวน 1 ตวั

                       ข. กรองอนุภาคที่ แขวนลอยในอากาศอดัให้มขีนาดไม่เกนิ

                           5 ไมครอน ด้วย

                           - Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณท์ี่ มปีระสทิธภิาพ

                            เทยีบเท่า จาํนวน 1 ตวั

                       ค. กรองอนุภาคที่ แขวนลอยในอากาศอดัให้มขีนาดไม่เกนิ

                           1 ไมครอน ด้วย

                           - Mist Separater with Differential Pressure Indicator

                              พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณท์ี่ มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่า

                              จาํนวน 1 ตวั

                        ง. กรองอนุภาคที่ แขวนลอยในอากาศอดัให้มขีนาดไม่เกนิ

                           0.1 ไมครอน ด้วย

                            - Micro-mist Separater with Differential Pressure Indicator

                               พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณท์ี่ มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่า

                               จาํนวน 1 ตวั

                         จ. ลดแรงดนัของอากาศให้เป็น 5 บาร์ ด้วย

                            - Air Regulater พร้อมมาตรวัดแรงดนั จาํนวน 1 ตวั
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                   2.1.9  ในกรณทีี่ ใช้ชุดปรับปรงุคุณภาพอากาศอดัที่ มไิด้เป็นไปตาม

                                 2 .1.8 จะต้องมคุีณภาพอากาศอดัอย่างตํา่ตาม Quality Air 

                                  Classที่  1.6.1 ของ  ISO8573(Dirt Particle Size=0.1

                                  ไมครอน Water Pressure Dew Point=10 ◌ํ C Oil=0.01

                                  มลิลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) โดยมเีอกสารรับรองคุณภาพจาก

                                  บริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรงุคุณภาพลม

                  2.2 ด้ามกรอ ประกอบด้วย

                          2.2.1 ด้ามกรอเรว็(Airotor) จาํนวน 2 ด้ามกรอ โดยมคุีณสมบตัิ

                               2.2.1.1 เป็นชนิดที่ มรีนูํา้ออกระบายความร้อนของหัว Bur

                                        จากการกรอฟัน ที่ ส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู

                              2.2.1.2 ข้อต่อ(Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting

                                        หมุนได้โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type

                                        (4 Holes)

                               2.2.1.3 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่ งฆ่าเช้ือได้โดย

                                        ทนความร้อนได้สงูถงึ 135 องศาเซลเซียส

                        2.2.2 ด้ามกรอช้า

                             2.2.2.1 Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor

                                         โดยมด้ีานท้ายเป็นแบบ Mid West Type(4 Holes)

                             2.2.2.2 สามารถต่อสเปรย์นํา้ได้และสามารถปรับความเรว็ได้

                             2.2.2.3 มด้ีามต่อชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra-

                                         Angle ) อย่างละ 1 ด้ามต่อ

                             2.2.2.4 สามารถฆ่าเช้ือโรคโดยการนึ่ งฆ่าเช้ือได้โดยทน

                                   ความร้อนได้สงูถงึ 135 องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor

                    2.3  Tripple Syringe สามารถเป่านํา้หรือลม หรือนํา้และลมพร้อมกนั

                           ปลายทปิสามารถถอดออกฆ่าเช้ือด้วยการนึ่ งฆ่าเช้ือได้

                    2.4  สายด้ามกรอและ Tripple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทาํด้วย

                           ซิลิคอน

                    2.5 ภาชนะบรรจุนํา้กล่ันสาํหรับใช้กบัหัวกรอ

                          2.5.1 เป็นภาชนะใส ทนความดนัไม่น้อยกว่า 3 บาร์

                          2.5.2 มคีวามจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

                          2.5.3 สามารถถอดเปล่ียนภาชนะออกเพ่ือเตมินํา้หรือ

                                   ทาํความสะอาดได้สะดวก

                          2.5.4 มรีะบบระบายลมทนัท ีก่อนถอดเปล่ียน

                          2.5.5 มภีาชนะสาํรอง 2 ใบ



50

ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

           (3) ระบบควบคุม

                 3.1 ระบบการควบคุมการทาํงานของด้ามกรอ

                     3.1.1 มรีะบบ First Priority

                     3.1.2 มรีะบบป้องกนัการดูดนํา้ย้อนกลับเข้าด้ามกรอ

                     3.1.3 สามารถปรับปริมาณนํา้และแรงดนัอากาศอดั

                              ด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่านNeedle Valve

                              และมมีาตรวัดแรงดนัอากาศอดัที่ ใช้กบัด้ามกรอ

                     3.1.4 ต้องไม่มกีารบบีหรือหักพับสายที่ เป็นทางเดนิของนํา้ และ

                               อากาศอดัในระบบ

                      3.1.5 สายที่ เป็นทางเดนิของนํา้และอากาศอดัภายในระบบควบคุม

                               ต้องเป็นสายที่ ทาํจาก Polyurethane(PU) โดยมกีารระบุ

                                Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย

                                ที่ ตวัสาย

                      3.1.6 มทีี่ วางหรือใส่ด้ามกรอ สาํหรับด้ามกรอเรว็ 2 ที่  

                               สาํหรับด้ามกรอช้า 1 ที่  และTripple Syringe 1 ที่

                      3.1.7 มทีี่ วางถาดใส่เคร่ืองมอื

                      3.1.8 ที่ ใส่ด้ามกรอและที่ วางถาดใส่เคร่ืองมอืใช้Flexible Arm

                               ร่วมกนั

                      3.1.9 ที่ ใส่ด้ามกรอและที่ วางถาดใส่เคร่ืองมอืสามารถเคลื่ อนที่ ได้

                               ทั้งแนวราบและแนวดิ่ งและคงที่ ได้ทุกจุดที่ ต้องการ(ทั้งนี้

                               เมื่ อปิดเคร่ืองแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดบั

                               ลงถูกพ้ืน)

                  3.2  สวิตช์เท้า สามารถ

                      3.2.1 ควบคุมการปรับระดบัสงู-ตํา่ และปรับระดบัพนักพิงของ

                               เก้าอี้คนไข้

                      3.2.2 ควบคุมการทาํงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอ

                               ทาํงานอย่างเดยีว หรือทาํงานแบบมนีํา้ร่วมด้วย

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

                  4.1 เป็น Motor Suction ที่ ไม่ใช้นํา้ร่วมในการทาํให้เกดิแรงดูด

                  4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มค่ีาแรงดูดอยู่ ไม่ตํา่กว่า

                        -80 mm.Hg หรือเทยีบเท่า

                  4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทาํงาน

                        พร้อมกนัได้ และการทาํงานเป็นแบบอตัโนมตัิ
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                  4.4 มทีี่ ดกัเศษวัสดุที่ ดูดก่อนปล่อยลงท่อนํา้ทิ้ง และสามารถนาํออก

                        มาล้างและทาํความสะอาดได้

                  4.5 ต้องมกีารป้องกนัของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตวัมอเตอร์ ได้

                        ในทุกกรณี

                  4.6 มรีะบบปัองกนัมอเตอร์ชาํรดุ กรณใีช้งานต่อเนื่ องเป็นเวลานาน

                  4.7 ลมที่ ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่านBacterial 

                        Filter โดยไม่ทาํให้ประสทิธภิาพการดูดลดลง

                  4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปล่ียนหรือทาํความสะอาด

                        ได้สะดวก และมสีาํรอง 1 ชุด

                   4.9 สายดูดสาํหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction 

                         ผนังด้านในทาํด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมคุีณสมบตัิ

                         ไม่หดหรือตบีตวัขณะใช้งาน

            (5) ระบบนํา้บ้วนปาก

                   5.1 มทีี่ กรองนํา้ก่อนที่ จะเข้าสู่ระบบนํา้บ้วนปาก และสามารถ

                         ถอดที่ กรองมาล้างทาํความสะอาดได้ง่าย

                   5.2 มรีะบบควบคุมปริมาณนํา้ลงถ้วยนํา้บ้วนปากโดยอตัโนมตัิ

                         (ใช้นํา้หนักหรือหน่วงเวลา)

                   5.3 อ่างนํา้บ้วนปากคนไข้ผวิเรียบทาํด้วยวัสดุที่ คราบสกปรก

                          ไม่เกาะตดิ มท่ีอนํา้ปล่อยนํา้ลงในอ่าง และมทีี่ กรองวัสดุ

                          หยาบภายในอ่างที่ สามารถถอดมาล้างและทาํความสะอาด

                          ได้ง่าย

                    5.4 มทีี่ กรองวัสดุก่อนลงท่อนํา้ทิ้งที่ สามารถถอดมาล้างและ

                           ทาํความสะอาดได้

                    5.5 ม ีTripple Syringe 1 ชุด พร้อมที่ วาง(คุณสมบตัเิดยีวกบัข้อ2.3)

           (6) เก้าอี้คนไข้

                   6.1 สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถ

                         ปรับระดบัความสงูตํา่ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

                         หรือ Gear Motor

                   6.2 Head Rest จะต้องมทีี่ รองรับ Occipital Prominence

                         ของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสงูตํา่ได้ ตามความต้องการ

                         ตลอดจนสามารถใช้กบัเดก็ได้

                   6.3 ระบบในการปรับตาํแหน่ง Preset และ Autoreture(Zero

                         Position)เมื่ อใช้กบัคนไข้ที่ มนีํา้หนักตวัมาก ตาํแน่งที่ ตั้งไว้

                         ต้องไม่เปล่ียนแปลง
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                   6.4 ปุ่มปรับตาํแหน่งPreset และ Autoreturn(Zero Position)

                         จะต้องมอีย่างน้อย 2 จุด จาก 3 จุด ดงันี้  บริเวณถาดวาง

                         เคร่ืองมอื  เก้าอี้คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก

            อุปกรณป์ระกอบ

               1. เก้าอี้ทนัตแพทย์ จาํนวน 1 ตวั

                  1.1 มล้ีอเล่ือนและปรับความสงู-ตํา่ได้ ด้วยระบบ Pneumatic

                  1.2 Lumbar Support

               2. เก้าอี้ ผู้ช่วยทนัตแพทย์ จาํนวน 1 ตวั

                  2.1 มล้ีอเล่ือนและปรับระดบัความสงู-ตํา่ได้ด้วยระบบPneumatic

                  2.2 Lumbar Support และที่ พักเท้า

               3. ด้ามกรอเรว็แบบที่ ใช้สาํหรับการผ่าตดัฟันคุด

                  3.1 ไม่มสีเปรย์ลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏบิตังิาน

                  3.2 นึ่ งฆ่าเช้ือโรคได้โดยทนความร้อนได้ถงึ 135 องศาเซลเซียส

               4. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA 

                   ใช้ควบคุมยูนิตทาํฟันทุกระบบที่ ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กบัแรงดนั

                   กระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลท ์และแรงดนัไฟฟ้า

                   ที่ ปรับแล้วจะต้องไม่เกนิ+/-5%

  16. เคร่ืองป่ันผสมสารอุดฟัน       1  เป็นระบบ SOLID STATE

      2  ความเรว็ของการสัน่สมํา่เสมอ

      3  ความเรว็ของการสัน่ไม่ตํา่กว่า 4,000 รอบต่อนาที

      4  มหีน้าปัดบอกเวลาทาํงานของเคร่ือง พร้อมที่ ตั้งเวลาทาํงาน

           แบบอตัโนมตัิ

      5  มแีคปซลูพร้อมลูกปืน จาํนวน 2 ชุด

      6  มสีวิตช์เปิด-ปิดเคร่ือง

      7  มรีะบบป้องกนัไอปรอทฟุ้งกระจาย

      8  ระบบกนักระเทอืนของตวัเคร่ืองขณะทาํงานเป็นระบบแขวนลอย

           บนแท่นสปริง

      9  ขณะเคร่ืองทาํงาน ตวัเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนตามการสัน่ของเคร่ือง
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  17. ชดุทนัตกรรมเคล่ือนท่ี      1.คุณสมบติัทัว่ไป

        พรอ้มเกา้อ้ีสนามและ        (1) ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลับแรงดนั 220 โวลท ์50 เฮิรตซ์

         โคมไฟ        (2) ประกอบด้วยเคร่ืองดูดนํา้ลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้สนาม 

             และเก้าอี้ ผู้ปฏบิตักิาร

     2. คุณสมบติัทางเทคนิค

        (1) เคร่ืองดูดนํา้ลาย

            1.1 กาํลังของมอเตอร์อยู่ระหว่าง 1/4-3/4 แรงม้า

            1.2 มทีี่ ปรับแรงดูดได้สะดวกและสามารถตั้งค่าแรงดูดที่ ต้องการให้คงที่

                  โดยสามารถปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง  0  ถงึ -600 mm.Hg

                  เป็นอย่างตํา่

            1.3 มมีาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด 0 ถงึ -760 mm.Hg

                  หรือเทยีบเท่า

            1.4 ภาชนะบรรจุนํา้ลายเป็นขวดใสทาํด้วยแก้วหรือพลาสตกิตกไม่แตก

                  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

            1.5 มรีะบบป้องกนัของเหลวในภาชนะล้นเข้าเครื่ อง

            1.6 หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อดูด

            1.7 ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร

            1.8 สายไฟ(Main Cable) ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร

        (2) โคมไฟส่องปาก

           2.1 โคมไฟ(Operation Light)

              2.1.1 หลอดไฟเป็นชนิด Tungsten-Halogen

              2.1.2 มรีะยะโฟกสั ไม่น้อยกว่า 50 เซนตเิมตร

              2.1.3 ความเข้มของแสงที่ ระยะโฟกสัอยู่ระหว่าง 13,000-25,000 ลักซ์

              2.1.4 ที่ ระยะโฟกสัมค่ีา Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600-6,500 ◌ํK

            2.2 Flexible Arm ของโคมไฟ

              2.2.1 ทาํด้วยวัสดุที่ ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนัสนิม

              2.2.2 สามารถปรับระดบัโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่ งและแนวระนาบ

            2.3 เสาและตวัฐาน

               2.3.1 ทาํด้วยวัสดุที่ ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนัสนิม มคีวามมั่นคง

               2.3.2 มล้ีอเล่ือนที่ ฐาน สามารถเคล่ือนที่ ได้สะดวกโดยไม่ล้ม

            2.4 หม้อแปลงไฟฟ้า

               - ขนาด 12 โวลท ์10 แอมแปร์
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         (3) เก้าอี้สนาม (เก้าอี้สาํหรับผู้รับบริการ)

             3.1 มพีนังพิงที่ ปรับเอนได้ มทีี่ พิงศีรษะผู้รับบริการที่ สามารถปรับให้

                   รองรับศีรษะของผู้มารับบริการแต่ละรายได้

             3.2 ความสงูของเก้าอี้พอเหมาะกบัผู้ให้บริการ โดยสามารถทาํงานได้

                   สะดวก

                   - เก้าอี้สามารถพับหรือถอดเกบ็ได้สะดวก

                   - มทีี่ วางถ้วยนํา้และที่ บ้วนปากในตาํแหน่งที่ สะดวกต่อผู้รับบริการ

                      และผู้ให้บริการ

          (4) เก้าอี้ ผู้ปฏบิตังิาน(เก้าอี้ ผู้ให้บริการ)

                 - มล้ีอเล่ือนและปรับความสงู-ตํา่ได้ด้วยระบบ Pneumatic

                 - ม ีLumbar Support
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ครุภณัฑก์ารศึกษา

  1.  จกัรธรรมดา   - ชนิดมีมอเตอร์

     (1)  เป็นจักรธรรมดาทาํลวดลายไม่ได้

     (2)  เป็นราคาพร้อมโตะ๊และอปุกรณ์

  2.  จกัรทําลวดลาย     1. เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

    2. ทาํลวดลายได้อตัโนมตัิ

    3. เป็นราคาพร้อมโตะ๊และอปุกรณ์

  3.  จกัรพนัริม    3.1 แบบธรรมดา

         1. ชนิด 1 เขม็ 3 ด้าย

         2. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  

         3. เป็นราคาพร้อมโตะ๊และอปุกรณ์

   3.2  แบบอุตสาหกรรม

         1. ชนิด 1 เขม็ 3 ด้าย

         2. ตะเขบ็พันริมกว้างไม่เกนิ 7 มลิลิเมตร

         3. ความเรว็ไม่ตํา่กว่า 4,000 รอบต่อนาที

         4. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ตํา่กว่า 1 ต่อ 4 แรงม้าหรือ 200 วัตต์

         5.  เป็นราคาพร้อมโตะ๊และอปุกรณ์

  4.  จกัรอุตสาหกรรม    4.1  แบบเย็บผา้

   4.2  แบบเย็บหนงั

        1. รายการที่  4.1 และ 4.2 เป็นชนิด 1 เขม็

        2. รายการที่  4.1 และ 4.2 เป็นราคาพร้อมโตะ๊และอปุกรณ์

  5.  เคร่ืองเขียนตวัอกัษร   1.  ชุดภาษาไทย ขนาดไม่ตํา่กว่า 7 ไม้

  2.  ชุดภาษาองักฤษ ขนาดไม่ตํา่กว่า 12 ไม้

  3.  เป็นราคาพร้อมกล่องบรรจุ
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

 1.  จอรบัภาพ   ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาด เสน้ทแยงมุม…

   1.  จอม้วนเกบ็ในกล่องได้

   2.  บงัคบัจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล

   3.  ใช้ไฟฟ้า AC  220 โวลท ์ 50 เฮิรตซ์

   4.  ขนาด  100 นิ้ ว หรือ   60x80    นิ้ ว หรือ   60x84  นิ้ ว หรือ  64x84  นิ้ ว

                             หรือ     5x7     ฟุต  หรือ     6x6   ฟุต

   5.  ขนาด  120 นิ้ ว หรือ   72x96    นิ้ ว หรือ   84x84  นิ้ ว หรือ  89x92  นิ้ ว

                              หรือ     6x8     ฟุต หรือ     7x7    ฟุต

   6.  ขนาด  135 นิ้ ว หรือ   84x108  นิ้ ว หรือ    96x96  นิ้ ว   

                             หรือ     7x9     ฟุต หรือ     8x8    ฟุต

   7.  ขนาด  150 นิ้ ว หรือ   96x120  นิ้ ว หรือ 108x108 นิ้ ว หรือ  93x124 นิ้ ว

                             หรือ    8x10    ฟุต หรือ     9x9     ฟุต

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

   9. ขนาด  200 นิ้ ว หรือ 144x144  นิ้ ว หรือ 120x160 นิ้ ว หรือ 122x162 นิ้ ว

                            หรือ   12x12   ฟุต

 หมายเหต ุ: ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม(ค่าโดยประมาณ)

 2.  เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ   1.  เป็นเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะแบบตั้งโตะ๊

  2.  แท่นฉายภาพขนาดไม่ตํา่กว่า 10 x 10 นิ้ ว

  3.  สามารถปรับมุมฉายได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

  4.  มพัีดลมระบายความร้อนในตวั

  5.  มเีทอร์โมสตทั ตดัไฟในกรณทีี่ เคร่ืองร้อนเกนิมาตรฐาน

  6.  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท ์50 เฮิรตซ์
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 3. กลอ้งถา่ยภาพน่ิง   1.  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

     ระบบ ดิจิตอล   2.  ความละเอยีดที่ กาํหนดเป็นความละเอยีดที่ เซน็เซอร์ภาพ (Image sensor)

  3.  มรีะบบแฟลช (Flash) ในตวั

  4.  สามารถถอดเปล่ียนสื่ อบนัทกึข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่ อข้อมูลเตม็ หรือ

       เมื่ อต้องการเปลี่ ยน

  5.  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

  6.  มกีระเป๋าบรรจุกล้อง

 4. โทรทศันสี์ ชนิดจอแบน   1.  จอแบนราบ

  2.  สามารถรับภาพสจีากสถานีส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF

  3.  ระบบสแีบบ PAL

  4.  ระบบเสยีงแบบมลีาํโพงในตวัเคร่ือง

  5.  มรีะบบปรับกาํลังไฟอตัโนมตัิ

  6.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํา่

 5. โทรทศัน ์แอล ซี ดี (LCD TV   1.  ระดบัความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) .............พิกเซล

  2.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํา่ ......... นิ้ ว

  3.  ค่าความสว่าง(Brightness) ไม่ตํา่กว่า 450 cd/m
2

  4.  ค่าคอนทราสต(์Contrast) ไม่ตํา่กว่า 1000:1 

  5.  ความเรว็การแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง(Response Time) 

       ขั้นตํา่ 8 มลิลิวินาท(ีms)

  6.  ช่องรับสญัญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสญัญาณโทรทศัน์ VCD DVD และ Computer

  7.  ระบบเสยีงแบบมลีาํโพงในตวัเคร่ือง 
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 6. เคร่ืองมลัติมีเดีย-   1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนสเ์ดยีว สามารถต่อกบัอปุกรณเ์พ่ือฉายภาพจาก

       โปรเจคเตอร์       คอมพิวเตอร์และวิดโีอ

  2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

  3. ระดบั SVGA และ XGA เป็นระดบัความละเอยีดของภาพที่  True

  4. ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

หมายเหต ุ: มลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ มชีื่ อเรียกในช่ืออื่ นๆ เช่น วิดโีอโปรเจคเตอร์

                ดาต้าโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ และ

                วิดโีอ แอลซีด ีโปรเจคเตอร์  หรือ ดแีอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น

                การระบุชื่ อครภุัณฑใ์ห้ใช้คาํว่า "มลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั……..

                ขนาด………. ANSI Lumens และการเขยีนรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

                ในข้อ 3. ให้ระบุแต่เพียงระดบัเดยีวให้ตรงกบัชื่ อครภุัณฑ์
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

  1.  ตูเ้ย็น   1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ตํา่กว่า

  2.  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ควิบกิฟุต เป็นรุ่นที่ ได้รับฉลาก

       ประสทิธภิาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  3.  การจัดซื้อตู้เยน็ขนาดอื่ นให้พิจารณาถงึการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

       ด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

  2.  ตูแ้ช่อาหาร    1. ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดความจุไม่ตํา่กว่า (ความจุภายใน)

   2. ทาํด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) หนาไม่ตํา่กว่าเบอร์ 24

   3. ขนาดไม่ตํา่กว่า20ควิบกิฟุต เป็นตู้แบบ2ประต ูชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างทบึเป็นช่องแช่แขง็

   4. ขนาดไม่ตํา่กว่า 32 ควิบกิฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประต ู

   5.ขนาดไม่ตํา่กว่า 45 ควิบกิฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประต ูมคีอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง

   6. การคาํนวณความจุ (ควิบกิฟุต) = กว้าง x ลึก x สงู 

       (ขนาดความจุภายใน)

หมายเหต:ุ 1 ควิบกิฟุต =  28.3 ลิตร

  3.  เคร่ืองทํานํ้ าเย็น   3.1  แบบต่อท่อประปา จํานวน 1 ก็อก และ 2 ก็อก

        1. ตวัเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในทาํด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

        2. ถงับรรจุนํา้ภายในทาํด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว่

        3. มอีปุกรณค์วบคุมการเปิด-ปิดนํา้

        4. มรีะบบตดัไฟอตัโนมตัิ

        5. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท ์50 เฮิรตซ์

        6. ราคาไม่รวมค่าตดิตั้ง อปุกรณก์ารตดิตั้ง เช่น เบรคเกอร์กนัดูด และไม่รวมเคร่ืองกรองนํา้

  4.  เคร่ืองตดัหญา้   4.1 แบบขอ้แข็งและขอ้อ่อน

        1. เป็นเคร่ืองตดัหญ้าแบบสะพาย

        2. เคร่ืองยนตข์นาดไม่ตํา่กว่า 1.5 แรงม้า

        3. ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 30 ซีซี.

        4. พร้อมใบมดี
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  4.2  แบบเข็น

        1. เป็นเคร่ืองตดัหญ้าแบบเขน็ชนิดสบูนอน

        2. เคร่ืองยนตข์นาดไม่ตํา่กว่า 3.5 แรงม้า

        3. รัศมตีดัหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า  18  นิ้ ว

  4.3  แบบลอ้จกัรยาน

        1. เป็นเคร่ืองตดัหญ้าแบบเขน็

        2. เคร่ืองยนตข์นาดไม่ตํา่กว่า 5 แรงม้า

        3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ ว

        4. รัศมตีดัหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ ว

        5. ความจุถงันํา้มนัเคร่ืองยนต ์ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร

  4.4 แบบนัง่ขบั

        1. เคร่ืองยนตข์นาดไม่ตํา่กว่า 12.5 แรงม้า

        2. รัศมตีดัหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 30 นิ้ ว

  5.  เตาแกส๊   1.  ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา

  2.  มเีตาอบในตวั

 

  6.  เคร่ืองซกัผา้   1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ สามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่ตํา่กว่า

  2.  เป็นเคร่ืองซักผ้าและสลัดผ้าในตวั

  7.  เคร่ืองอบผา้   1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ สามารถอบผ้าได้คร้ังละไม่ตํา่กว่า 

  2.  ตะกร้าบรรจุผ้า ทาํด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

  3.  มรีะบบควบคุมอณุหภมูภิายในตู้อบ
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

  1.  เคร่ืองรบัส่ง-วิทยุ   1.1  ขนาดกําลงัส่ง     5 วตัต์

          ประกอบด้วย  :  ตวัเคร่ือง   แท่นชาร์ท  แบตเตอร่ี  1  ก้อน

           เสายาง  เหลก็พับ

  1.2  ขนาดกําลงัส่ง   10 และ 40 วตัต์

         ประกอบด้วย :  ตวัเคร่ือง  เพาเวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน

  1.3  ขนาดกําลงัส่ง  25  วตัต์

          ประกอบด้วย :  ตวัเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ

          อปุกรณต์ดิตั้งครบชุด  หนังสอืคู่มอื

  1.4  ขนาดกําลงัส่ง  100 วตัต์

          ประกอบด้วย :  ตวัเคร่ือง  เพาเวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน

  2.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า   1.  ขนาด  3  กโิลวัตต ์เป็นเคร่ืองยนตเ์บนซิน

       ขนาด  5  กโิลวัตตข์ึ้นไป เป็นเคร่ืองยนตด์เีซล

  2.  ทุกขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดกโิลวัตตข์ั้นตํา่

  3.  รายละเอยีดประกอบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมดีงันี้

       (1)  แผงสวิทซ์    1  อนั

       (2)  โวลทม์เิตอร์  1  อนั

       (3)  แอมมเิตอร์   1  อนั

       (4)  หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว  1  ชุด

       (5)  สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1  อนั  

       (6)  คตัเอาต ์ 1  อนั

       (7)  ที่ เสยีบปลัก๊  2  จุด

       (8)  ฟรีเควนซีมเิตอร์  1  อนั (สาํหรับขนาด 10 กโิลวัตต ์ขึ้นไป)
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  4.  คุณสมบตัทิางเทคนิคทัว่ไป

       (1)  - ไฟ AC 220 โวลท ์ชนิดยกเดยีว 50 เฮิรตซ์

                 สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดตํา่กว่า 10 กโิลวัตต์

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

                 220 โวลท ์ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์

                 สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ตํา่กว่า 10 กโิลวัตต์

       (2)  มเีคร่ืองควบคุมแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(AUTOMATIC 

              VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมอีตัรา

              การเปล่ียนแปลงดงันี้

              - ไม่เกนิ + 5 , - 5 %  สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาด

                 ตํา่กว่า 5  กโิลวัตต์

              - ไม่เกนิ + 2.5 , - 2.5 %  สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาด

                 ไม่ตํา่กว่า 5  กโิลวัตต์

       (3)  สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าที่ มขีนาดไม่ตํา่กว่า 5 กโิลวัตต์

              สามารถใช้ได้กบัอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ มค่ีา POWER FACTOR

              ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

       (4)  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกาํลังขบัโดยตรง  (DIRECT COUPLING)

  หมายเหต ุ:   1  KVA.  =  0.8  KW.
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง

  1.  รถนัง่ส่วนกลาง   1.  ปริมาตรกระบอกสบูไม่เกนิ  1,600  ซีซี.

  2.  เป็นรถยนตน์ั่ง 4 ประตู

  3.  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ เทป   และอปุกรณม์าตรฐานจาก

       โรงงาน

  2.  รถบรรทุก (ดีเซล)   2.1  ขนาด  1  ตนั 

         ขบัเคล่ือน 2 ลอ้

         - แบบธรรมดา

            (1)  มนีํา้หนักบรรทุกไม่ตํา่กว่า 1 ตนั

            (2)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี.

            (3)  เป็นรถช่วงยาว

            (4)  เป็นกระบะสาํเรจ็รปู

            (5)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

          - แบบมช่ีองว่างด้านหลังคนขบั (CAB)

              (1)  มนีํา้หนักบรรทุกไม่ตํา่กว่า 1 ตนั

              (2)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี.

              (3)  มช่ีองว่างด้านหลังคนขบัสาํหรับนั่งหรือเกบ็ของได้

              (4)  เป็นกระบะสาํเรจ็รปู

              (5)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

 

           - แบบดบัเบิ้ลแคบ

              (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 2,400  ซีซี.

              (2)  เป็นกระบะสาํเรจ็รปู

              (3)  ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแคบ 4 ประตู

              (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

              (5)  ราคารวมภาษีสรรพสามติ  
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           ขบัเคล่ือน 4 ลอ้

            - แบบมช่ีองว่างด้านหลังคนขบั(CAB)

              (1)  มนีํา้หนักบรรทุกไม่ตํา่กว่า 1 ตนั

              (2)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 2,400 ซีซี.

              (3)  มช่ีองว่างด้านหลังคนขบัสาํหรับนั่งหรือเกบ็ของได้

              (4)  เป็นกระบะสาํเรจ็รปู

              (5)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

  

           - แบบดบัเบิ้ลแคบ

              (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า 2,400  ซีซี.

              (2)  เป็นกระบะสาํเรจ็รปู

              (3)  ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแคบ 4 ประตู

              (4)  เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  

              (5)  ราคารวมภาษีสรรพสามติ  

 หลงัคารถบรรทุก  1  ตนั

  1.  หลังคาผ้าใบ                                                               

       1.1  เป็นโครงหลังคาเหลก็ มผ้ีาใบคลุมตลอด

       1.2  มทีี่ นั่งสองแถว

  2.  หลังคาอลูมเินียม                                                         

       2.1  เป็นโครงหลังคาเหลก็ คลุมด้วยอลูมเินียม

       2.2  มผ้ีาใบคลุมด้านข้าง

       2.3  มทีี่ นั่งสองแถว

  3.  หลังคาสาํเรจ็รปูชนิดทาํด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหลก็              

       3.1  มช่ีองลมพร้อมกระจกเล่ือน

       3.2  ฝาท้ายเปิดแบบโชค็อพัแกส๊

       3.3  มทีี่ นั่งสองแถว พร้อมยางปูพ้ืน  หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพ้ืน
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  2.2  ขนาด  2  ตนั 4 ลอ้ และ 6 ลอ้

       (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า  2,700  ซีซี.

       (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไม่ตํา่กว่า  4,000  กโิลกรัม

       (3)  พร้อมกระบะ

  2.3  ขนาด  3  ตนั  6 ลอ้

       (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า  3,000  ซีซี.

       (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไม่ตํา่กว่า  5,000  กโิลกรัม

       (3)  พร้อมกระบะ

  2.4  ขนาด  4  ตนั  6 ลอ้

       (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า  3,500  ซีซี.

       (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

              ไม่ตํา่กว่า  8,000  กโิลกรัม

       (3)  พร้อมกระบะ

  2.5  ขนาด  6  ตนั  6 ลอ้

       2.5.1 แบบกระบะเหลก็

              (1)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า  6,000  ซีซี .

              (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไม่ตํา่กว่า  12,000  กโิลกรัม

              (3)  พร้อมกระบะ

       2.5.2  แบบกระบะเทท้าย

              (1)  ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศกห์ลา

              (2) นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไม่ตํา่กว่า 12,000 กโิลกรัม
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       2.5.3  แบบบรรทุกนํา้

              (1)  จุนํา้ได้  6,000  ลิตร

              (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไม่ตํา่กว่า 12,000 กโิลกรัม

              (3)  เป็นราคาพร้อมปั๊มและอปุกรณ์

   2.6  รถบรรทุกขยะ

                  ขนาด 1 ตนั

                  -   แบบเปิดขา้งเททา้ย 

            (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมขีนาดความจุไม่น้อยกว่า3 ลูกบาศกเ์มตร หรือ4 ลูกบาศกห์ลา

            (2)  พ้ืนตวัถงัทาํด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะส ีหนาไม่น้อยกว่า 2 มลิลิเมตร

            (3)  มบีานเล่ือนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน

            (4)  มปีระตเูปิด-ปิด ชนิดลอ็กได้ 2 บาน

            (5)  ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จาก

                     ห้องโดยสาร

            (6)  มอีปุกรณส์ญัญาณไฟ

                  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้

                   -   แบบเปิดขา้งเททา้ย 

               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตร

               (2)  ตวัถงัทาํด้วยเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 3 มลิลิเมตร พ้ืนหนา

                      ไม่น้อยกว่า 4.5 มลิลิเมตร

               (3)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

                      ไม่ตํา่กว่า 12,000 กโิลกรัม

                    -  แบบอดัทา้ย 

               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มขีนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 

                       10 ลูกบาศกเ์มตร และสามารถรับนํา้หนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 

                       5,000  กโิลกรัม

                (2)  นํา้หนักของรถรวมนํา้หนักบรรทุก (G.V.W.)

                        ไม่ตํา่กว่า 12,000 กโิลกรัม

                (3)  ชุดอดัท้ายทาํงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต

                        แรงดนัสงูสดุไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว

                 (4)  มโีคมไฟสญัญาณวับวาบสเีหลือง 1 ดวง



67

ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

  หมายเหตุ  :

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

     ซึ่ งมรีะบุในแคต็ตาลอ็ก +PAYLOAD หรือนํา้หนักสทุธทิี่ บรรทุกได้

 2.  การจัดซื้อยานพาหนะเคร่ืองยนตด์เีซลโดยเฉพาะรถยนตข์นาดเลก็ให้มี

     คุณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม เลขที่  มอก. 2155-2546

 3.  การจัดซื้อยานพาหนะเคร่ืองยนตด์เีซลโดยเฉพาะรถยนตข์นาดใหญ่ ให้มี

     คุณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม เลขที่  มอก. 1295-2541

     หรือสงูกว่า

 

  3.  รถโดยสาร         3.1  ขนาด 12 ที่ นั่ง  เคร่ืองยนตด์เีซล

             - ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า  2,400  ซีซี.

             - เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกนัสนิม

  4.  รถจกัรยานยนต์   1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํา่กว่า

             - กรณขีนาดตํา่กว่าซีซี.ที่ กาํหนดไม่เกนิ 5 ซีซี. 

                 เป็นรถจักรยานยนตต์ามขนาดซีซี.ที่ กาํหนดไว้

  2.  ราคาที่ กาํหนดไม่รวมอปุกรณแ์ละค่าจดทะเบยีน

  3.  การจัดซื้อรถจักรยานยนต ์ให้มคุีณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

       อตุสาหกรรม เลขที่  มอก. 2350-2551

    รถประจําตําแหน่ง

  1. ระดบัรองอธิบดีฯ   1 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  2,000  ซีซี.

       - ระดบัรองอธบิด ี หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มฐีานะเทยีบเท่า

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

       - ระดบัอธบิด ี รองปลัดกระทรวง  เอกอคัรราชทูตประจาํกระทรวง

           ผู้ตรวจราชการระดบักระทรวง และรองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

           ฝ่ายการเมอืง  เลขานุการรัฐมนตรี  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

           หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มฐีานะเทยีบเท่า
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  3. ระดบัปลดักระทรวงฯ   3  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400  ซีซี.

        - ระดบัปลัดกระทรวง เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี หรือผู้ดาํรง

           ตาํแหน่งอื่ นที่ มฐีานะเทยีบเท่า

  4. ระดบัรฐัมนตรีฯ   4 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี.

        - ระดบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  รองประธานวุฒิสภา

           รองประธานสภาผู้แทนราษฏร  หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่ น

           ที่ มฐีานะเทยีบเท่า

  5. ระดบัรองนายกรฐัมนตรีฯ   5 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี.

       - ระดบัรองนายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภาและผู้นาํฝ่ายค้าน

           ในสภาผู้แทนราษฎร

   ขอ้สงัเกต :

    -  เป็นรถยนตน์ั่ง 4 ประตู

    -  การจัดซื้อรถประจาํตาํแหน่งให้มเีฉพาะอปุกรณอ์าํนวยความสะดวก

       มาตรฐาน คอื เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ เทป และอปุกรณม์าตรฐานจาก

       โรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถงึอปุกรณอ์าํนวยความสะดวกอื่ นๆ

       นอกเหนือจากมาตรฐานข้างต้น เช่น โทรทศัน์ โทรศัพท ์เป็นต้น

    - การจัดซื้อรถยนตเ์คร่ืองยนตเ์บนซิน ให้มคุีณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณทอ์ตุสาหกรรม

       เลขที่  2160-2546 

   - เคร่ืองยนตเ์บนซินสามารถใช้กบันํา้มนัเบนซิน E 20 

หมายเหตุ :

          1.  ขนาดของรถนั่งส่วนกลางและรถประจาํตาํแหน่ง ตามมต ิคณะรัฐมนตรี

               -  ที่  นร 0205/ว 106  ลงวันที่  25 มถุินายน  2536

               และระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

               และที่ แก้ไขเพ่ิมเตมิ(ฉบบัที่  5) พ.ศ. 2541 ข้อ 12
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          2.  เกณฑท์ดแทนรถใหม่แทนรถเก่า ให้เป็นไปตามระเบยีบ

               สาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.  2523  และที่ แก้ไข

               เพ่ิมเตมิ   ข้อ 11 คอื

               (1)  รถนั่งส่วนกลาง  5  ปีขึ้นไป

               (2)  รถประจาํตาํแหน่ง  6  ปีขึ้นไป

               (3)  รถที่ จัดหาจากส่วนราชการโดยตรง ให้คดิอายุการใช้งานลดลง 1 ปี

          3.  การดาํเนินการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางและรถประจาํตาํแหน่ง

               ให้ดาํเนินการดงันี้

                (1)  รถนั่งส่วนกลาง ดาํเนินการจัดซื้อตามระเบยีบสาํนักนายก

                       รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่ แก้ไขเพ่ิมเตมิ

                (2)  รถประจาํตาํแหน่งให้ดาํเนินการจัดซื้อได้ตามย่ีห้อและชนิด

                       ที่ ผู้ใช้รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งต้องการ ภายในวงเงินที่ สาํนัก

                       งบประมาณอนุมตั ิทั้งนี้ เป็นไปตามมต ิคณะรัฐมนตรี

                       ที่  สร 0403/ว 93 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2512 โดยดาํเนิน

                       การจัดซื้อตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

                       พ.ศ.2535และที่ แก้ไขเพ่ิมเตมิ ข้อ 23 (6)

                (3)  รถประจาํตาํแหน่งข้าราชการการเมอืงระดบัรัฐมนตรี  

                       ขึ้นไป ให้ดาํเนินการจัดซื้อรถยนตท์ี่ ผลิตหรือประกอบจาก

                       ต่างประเทศได้ ตามมต ิคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0205/ว 106

                       ลงวันที่  25 มถุินายน 2536

                (4)  การจัดซื้อรถยนตใ์ห้ปฏบิตัติามหลักเกณฑ์

                       การจัดซื้อยานพาหนะไว้ใช้ในราชการ ตามมตคิณะรัฐมนตรี

                       ที่  นร 0205/ว 37 ลงวันที่  3 มนีาคม 2536 

          4.  ขนาดปริมาตรกระบอกสบูที่ กาํหนดอาจไม่ตรงตามขนาดปริมาตร

               กระบอกสบูที่ มจีาํหน่ายในท้องตลาด ทั้งนี้  ตามหนังสอื ที่  สร

               0205/ว 30 ลงวันที่  12 มนีาคม 2519 มมีตใิห้รถยนตท์ี่ มขีนาด

               เกนิกว่า ซีซี ที่ กาํหนดไม่ถงึ 50 ซีซี เป็นรถยนตต์ามขนาด ซีซี 

               ที่ กาํหนดไว้

               - กรณขีนาดตํา่กว่า ซีซี ที่ กาํหนดไม่เกนิ 50 ซีซี เป็นรถยนตต์ามขนาดซีซีที่ กาํหนดไว้

           5. การจัดซื้อรถยนตจ์ากกรมศุลกากร ตามมตคิณะรัฐมนตรี ที่  นร 0205/ว 142

               ลงวันที่  29 กนัยายน 2537
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ครุภณัฑโ์รงงาน

  1.  กบไฟฟ้า   1.  แบบมอืถอื

  2.  ขนาด 5 นิ้ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

         950 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที

  3.  ขนาด 6 นิ้ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

       1,100 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที

  4.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดความกว้างในการไสไม้ขั้นตํา่

  2.  เคร่ืองเจีย/ตดั   1.  แบบมอืถอื

  2.  ขนาด 5 นิ้ ว(125 มลิลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

        1,000 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที

  3.  ขนาด 6 นิ้ ว(150 มลิลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

        1,000 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า   8,500 รอบต่อนาที

  4.  ขนาด 7 นิ้ ว(180 มลิลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

        1,800 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า   8,000 รอบต่อนาที

  5.  ขนาด 9 นิ้ ว(230 มลิลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

         1,800 วัตต ์ ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า   6,000 รอบต่อนาที

  6.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดแผ่นเจียขั้นตํา่

  หมายเหตุ :  เคร่ืองเจีย/ตดั  มชีื่ อเรียกชื่ ออื่ นคอืเคร่ืองหินเจียระไน

                    หรือเคร่ืองเจีย/ขดั/ตดั  หรือเคร่ืองขดั/ตดั

  3.  เคร่ืองขดักระดาษทราย   แบบสัน่ ชนิดมือถอื

      1.  ขนาด 112 มลิลิเมตร x 225 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

           ขนาดไม่น้อยกว่า 230 วัตต์

      2.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดฐานขดัขั้นตํา่

  แบบสายพาน ชนิดมือถอื

      1.  ขนาด   75 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  600  วัตต์

      2.  ขนาด 100 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  900  วัตต์

      3.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดฐานขดัขั้นตํา่
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  4.  เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า   1.  แบบมอืถอื

  2.  ขนาด 8 นิ้ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์

       ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาท ี ตดัไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 65 มลิลิเมตร

  3.  ขนาด 9 นิ้ ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์

       ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาท ี ตดัไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 60 มลิลิเมตร

  4.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเล่ือยขั้นตํา่

  5.  เคร่ืองลอกบวั   1.  แบบมอืถอื

  2.  ขนาด 12 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์

       ความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 22,000 รอบต่อนาที

  3.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดหัวจับแกนดอก หรือจาํปาจับดอกขั้นตํา่

  หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบวั  มชีื่ อเรียกชื่ ออื่ นคอืเคร่ืองเซาะร่อง เคร่ืองทาํบวั  หรือแกะลาย

  6.  เคร่ืองตดัเหล็ก   1.  แบบมอืถอื

  2.  ขนาด 1.6 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

  3.  ขนาด 2.5 มลิลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์

  4.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดความหนาขั้นตํา่ของแผ่นเหลก็ที่ ตดัได้

  หมายเหต ุ: เคร่ืองตดัเหลก็ มชีื่ อเรียกชื่ ออื่ น คอื กรรไกรไฟฟ้า  เคร่ืองตดัแผ่นโลหะ 

  7.  แม่แรงตะเฆ่   1.  เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่

  2.  มด้ีามคนัโยกแบบมอืถอื

  3.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ สามารถยกหรือรับนํา้หนักได้ขั้นตํา่

  8.  แม่แรงยกกระปุกเกียร์   -  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ สามารถยกหรือรับนํา้หนักได้ขั้นตํา่
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ครุภณัฑส์ํานกังาน

  1.  เคร่ืองพมิพดี์ด   1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดของแคร่ยาวไม่ตํา่กว่า

  2.  เคร่ืองพิมพ์ดดีแบบธรรมดา เป็นระบบภาษาเดยีว

  3.  แบบไฟฟ้าเป็นระบบ 2 ภาษา

       - ชนิดไม่มหีน่วยความจาํ เนื้อที่ การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ ว

 2 .  เคร่ืองโทรสาร   1.  หมายถงึเคร่ือง FACSIMILE  หรือ  โทรภาพ

  2.  แบบใช้กระดาษธรรมดา

  3.  รายการที่  2.1 เป็นระบบ Laser,Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film

           - ความเรว็ในการส่งเอกสารไม่เกนิกว่า 6 วินาทต่ีอแผ่น

           - ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

       รายการที่  2.2 เป็นระบบ Laser

           - ความเรว็ในการส่งเอกสารไม่เกนิกว่า 6 วินาทต่ีอแผ่น

           - ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

  3.  เคร่ืองถา่ยเอกสาร   1.  ความเรว็ที่ กาํหนดเป็นความเรว็ในการถ่ายไม่ตํา่กว่า

  2.  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมกึผง ย่อ - ขยายได้

  4.  เคร่ืองพมิพส์ําเนา  

         ระบบดิจิตอล   4.1 ความละเอยีด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ ว

     1. ความละเอยีดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ ว

     2. สามารถย่อได้

     3. พ้ืนที่ การพิมพ์ใหญ่สดุขนาดกระดาษ A4

  4.2 ความละเอยีด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ ว

     1.ความละเอยีดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ ว

     2. สามารถย่อ-ขยายได้

     3. พ้ืนที่ การพิมพ์ใหญ่สดุขนาดกระดาษ B4 
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  4.3 ความละเอยีด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ ว

     1.ความละเอยีดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ ว

     2. สามารถย่อ-ขยายได้

     3. พ้ืนที่ การพิมพ์ใหญ่สดุขนาดกระดาษ A3 

  5. เคร่ืองอดัสําเนา      -  เป็นชนิดใช้ไฟฟ้าและมอืหมุน

  6.  เคร่ืองทําลายเอกสาร   6.1 แบบทาํลาย 10 แผ่น

     1. ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มลิลิเมตร

     2. ทาํลายเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น

     3. ขนาดกระดาษที่ ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มลิลิเมตร

  6.2 แบบทาํลาย 20 แผ่น

     1. ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มลิลิเมตร

     2. ทาํลายเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

     3. ขนาดกระดาษที่ ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มลิลิเมตร

  7.  เคร่ืองเจาะกระดาษและ   7.1 แบบเจาะกระดาษมอืโยกและเข้าเล่มมอืโยก

         เขา้เล่ม          - เป็นชนิดสนัห่วงพลาสตกิ ขนาดไม่ตํา่กว่า 21 ห่วง

         - เข้าเล่มได้หนาไม่ตํา่กว่า 2 นิ้ ว

         - เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

         - ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรเูจาะได้

  7.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมอืโยก

         - เป็นชนิดสนัห่วง

         - เข้าเล่มหนาไม่ตํา่กว่า 2 นิ้ ว

         - เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

         - ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรเูจาะได้
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  8.  เคร่ืองบนัทึกเงินสด   1.  เป็นเคร่ืองบนัทกึเงินสดชนิดใช้ไฟฟ้า

  2.  เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์มจีอภาพ

  3.  แบ่งแผนกสนิค้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แผนก และแยกรหัสสนิค้าได้

       ไม่ตํา่กว่า 100 PLU (Price Lock up)

  4.  สามารถออกใบเสรจ็รับเงิน 1 ชุด และมสีาํเนา 1 ชุด

  5.  ตั้งรหัสพนักงานขายได้อย่างน้อย 2 คน

  6.  มรีะบบสาํรองข้อมูลได้อย่างน้อย 30 วัน

  7.  สามารถทาํใบกาํกบัภาษีอย่างย่อตามระเบยีบกรมสรรพากร

  9.  เคร่ืองนบัธนบตัร   1.  เป็นชนิดตั้งโตะ๊หรือตั้งพ้ืน

  2.  เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกส์

  3.  ความเรว็ในการนับไม่ตํา่กว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที

  10.  เคร่ืองปรบัอากาศ  1.  เป็นขนาดการทาํความเยน็ขั้นตํา่ของเคร่ืองปรับอากาศแต่ละชนิดที่ วางจาํหน่าย

      ในท้องตลาด

 2.  ราคาที่ กาํหนดเป็นราคาที่ รวมค่าตดิตั้ง

 3.  เคร่ืองปรับอากาศที่ มคีวามสามารถในการทาํความเยน็ ขนาดไม่เกนิ  40,000 บทียูี

       ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ

       ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 

 4.  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ ประกอบสาํเรจ็รปูทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็ และ

       หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดยีวกนั

 5.  เคร่ืองปรับอากาศที่ มรีะบบฟอกอากาศ   ที่ สามารถดกัจับอนุภาคฝุ่ นละออง

      และสามารถถอดล้างทาํความสะอาดได้  

          - ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน

          - ชนิดตดิผนัง

       สาํหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ ไม่มรีะบบฟอกอากาศ

 6.  มคีวามหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์

 7.  การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่ นๆ   ให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี ที่  นร 0202/ว 4

       ลงวันที่  11 มกราคม  2533  เกี่ ยวการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัดซื้อ

       เคร่ืองปรับอากาศที่ มปีระสทิธภิาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

       โดยใช้หลักการเปรียบเทยีบคุณสมบตั ิคอื
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       - ถ้าจาํนวน  บทียูี  เท่ากนั ให้พิจารณาเปรียบเทยีบจาํนวนวัตตท์ี่ น้อยกว่า 

       - ถ้าจาํนวน  บทียูี  ไม่เท่ากนั ให้นาํจาํนวน บทียูีหารด้วยจาํนวนวัตต ์  (บทียูีต่อวัตต)์

      ผลที่ ได้คอืค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สงู ถอืว่าเครื่ องปรับอากาศมปีระสทิธภิาพสงู

      สามารถประหยัดพลังงานได้ดกีว่า

 8.  การตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

        (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณด์งันี้

                1.1  สวิตช์ 1 ตวั

                1.2  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร

                1.3  สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร

 9.  ค่าตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  (กรณีตอ้งการแสดงค่าติดตัง้แยกจากราคาเคร่ืองปรบัอากาศ)

       10.1  แบบแยกส่วน

             (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

                    ขนาดไม่ตํา่กว่า 13,000   บทียูี        3,000    บาท

                    ขนาดไม่ตํา่กว่า 40,000   บทียูี        4,500    บาท

             (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน                                   

                    ขนาดไม่ตํา่กว่า 33,000   บทียูี        4,000    บาท

                    ขนาดไม่ตํา่กว่า 42,000   บทียูี        5,000    บาท

             (3)  ชนิดตดิผนัง                                

                    ขนาด 12,000-24,000 บทียูี        3,000    บาท
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  11.  เคร่ืองดูดฝุ่น    1. ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า

   2.  เป็นราคาพร้อมอปุกรณ์

   3. รายการที่  11.1 สามารถดูดฝุ่ น  รายการที่  11.2 สามารถดูดฝุ่ นและนํา้

  12.  เคร่ืองขดัพื้ น    1.  มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ ว

   2.  ใช้ไฟฟ้า

   3.  ราคาพร้อมอปุกรณ์

  13.  ถงันํ้ า   13.1 แบบไฟเบอรก์ลาส(พลาสติกเสริมแรง)

          1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ จุนํา้ได้ไม่น้อยกว่า

          2.  คุณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

               เลขที่  มอก. 435-2548

          3.  ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าตดิตั้ง

  13.2 แบบพลาสติก

          1.  ขนาดที่ กาํหนดเป็นขนาดที่ จุนํา้ได้ไม่น้อยกว่า

          2.  คุณสมบตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

               เลขที่  มอก. 1379-2551

          3.  ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าตดิตั้ง
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ครุภณัฑสํ์ารวจ

 1.  กลอ้งระดบั   1.1 ขนาดกําลงัขยาย   24  เท่า

        1.   เป็นกล้องชนิดอตัโนมตัพิร้อมขาตั้ง

        2.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

        3.   มกีาํลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า

        4.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนสป์ากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มลิลิเมตร

        5.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร

              ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

        6.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ 1 เมตร

        7.   ค่าตวัคูณคงที่  100

        8.   มรีะบบอตัโนมตัโิดยใช้  COMPENSATOR 

              ที่ มช่ีวงการทาํงานของระบบอตัโนมตัไิม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา

        9.   ความละเอยีดในการทาํระดบัในระยะ 1 กม. ไม่เกนิ + / - 2 มลิลิเมตร

       10.  ความไวของระดบันํา้ฟองกลมไม่เกนิกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มลิลิเมตร หรือไวกว่า

       11.  มจีานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มขีดีกาํกบัทุกๆ 1 องศา

       12.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80  มลิลิเมตร

       13.  อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศา

       14.  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลิปดา

       15.  ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 

 อปุกรณป์ระกอบด้วย

  1.  มกีล่องบรรจุกล้องกนัสะเทอืนได้

  2.  มขีาตั้งกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

  3.  มฝีาครอบเลนส์

  4.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

  1.2 ขนาดกําลงัขยาย   30  เท่า

        1.   เป็นกล้องชนิดอตัโนมตัพิร้อมขาตั้ง

        2.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

        3.   มกีาํลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

        4.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนสป์ากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มลิลิเมตร
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        5.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร

              ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

        6.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ   1  เมตร

        7.   ค่าตวัคูณคงที่  100

        8.   มรีะบบอตัโนมตัโิดยใช้  COMPENSATOR 

              ที่ มช่ีวงการทาํงานของระบบอตัโนมตัไิม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา

        9.   ความละเอยีดในการทาํระดบัในระยะ 1 กโิลเมตร ไม่เกนิ + / - 1.5 มลิลิเมตร

       10.  ความไวของระดบันํา้ฟองกลมไม่เกนิกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มลิลิเมตร หรือไวกว่า

       11.  มจีานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มขีดีกาํกบัทุกๆ 1 องศา

       12.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80  มลิลิเมตร

       13.  อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศา

       14.  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลิปดา

       15.  ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 

 อปุกรณป์ระกอบด้วย

  1.  มกีล่องบรรจุกล้องกนัสะเทอืนได้

  2.  มขีาตั้งกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

  3.  มฝีาครอบเลนส์

  4.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

  2.  กลอ้งวดัมุม   ชนิดธรรมดา

      2.1  อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด    1  ลิปดา

          1.  กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรง

          2.  กาํลังขยาย 30 เท่า

          3.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนสป์ากกล้องไม่ตํา่กว่า 40  มลิลิเมตร

          4.  ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100  เมตร

                ไม่น้อยกว่า 2.3  เมตร หรือ 1  องศา  20  ลิปดา

          5.  ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ  2  เมตร

          6.  ค่าตวัคูณคงที่   100

          7.  ค่าตวับวกคงที่   0

          8.  ความไวของระดบันํา้ฟองกลม 10 ลิปดา   ต่อ 2 มลิลิเมตร หรือดกีว่า*

          9.  ความไวของระดบันํา้ฟองยาว  40 พิลิปดา ต่อ 2 มลิลิเมตร หรือดกีว่า*
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        10.  อ่านค่ามุมโดยตรง แนวราบและดิ่ งได้ไม่เกนิ    1 ลิปดา

        11.  อ่านค่ามุมโดยประมาณ แนวราบและดิ่ งไม่เกนิ 6 พิลิปดา

        12.  ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 

 อปุกรณป์ระกอบ

       1.  มขีาตั้งกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

       2.  มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง

       3.  มฝีาครอบเลนส์

       4.  มรีะบบให้แสงสว่างสาํหรับอ่านจานองศาตดิภายใน  หรือภายนอกตวักล้อง

       5.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

  ชนิดอิเล็กทรอนิกส์

         2.2 อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด    5  พลิิปดา (ระบบอตัโนมติั )

          1.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรง

          2.   กาํลังขยาย  30  เท่า

          3.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนสป์ากกล้องไม่ตํา่กว่า 40 มลิลิเมตร

          4.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร

                  หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

          5.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ 1 เมตร

          6.   ค่าตวัคูณคงที่   100

          7.   ค่าตวับวกคงที่   0

          8.   ระบบอตัโนมตัโิดยใช้  COMPENSATOR มช่ีวงการทาํงาน + / -3 ลิปดา

          9.   เป็นกล้องแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์สดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

               เป็นตวัเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)ทั้ง 2 หน้าของตวักล้อง

        10.   แสดงค่ามุมที่ วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

        11.   ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

        12.   ความไวของระดบัฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        13.   ความไวของระดบัฟองยาว   40  พิลิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        14.   สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ ง

        15.   มแีบตเตอร่ีตดิตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร์ร่ีได้

        16.   ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 
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 อปุกรณป์ระกอบ

       1.  ขากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

       2.  มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

       3.  มฝีาครอบเลนส ์      

       4.  ที่ ชาร์ทแบตเตอร่ี     

       5.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

         2.3 อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด    5  พลิิปดา

          1.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรง

          2.   กาํลังขยาย  30  เท่า

          3.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนสป์ากกล้องไม่ตํา่กว่า 40 มลิลิเมตร

          4.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร

                 ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

          5.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ 1 เมตร

          6.   ค่าตวัคูณคงที่   100

          7.   ค่าตวับวกคงที่   0

          8.   เป็นกล้องแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์สดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเป็นตวัเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงค่ามุมที่ วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

        10.   ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  5  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดบัฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        12.   ความไวของระดบัฟองยาว   40  พิลิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        13.   สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ ง

        14.   มแีบตเตอร่ีตดิตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร์ร่ีได้

        15.   ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 
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ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

 อปุกรณป์ระกอบ

       1.  ขากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

       2.  มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

       3.  มฝีาครอบเลนส ์      

       4.  ที่ ชาร์ทแบตเตอร่ี     

       5.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

         2.4 อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด    10  พลิิปดา

          1.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรง

          2.   กาํลังขยาย  30  เท่า

          3.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนสป์ากกล้องไม่ตํา่กว่า 35 มลิลิเมตร

          4.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร

                 ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

          5.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ 1 เมตร

          6.   ค่าตวัคูณคงที่   100

          7.   ค่าตวับวกคงที่   0

          8.   เป็นกล้องแบบอเิลคโทรนิคแสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเป็นตวัเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงค่ามุมที่ วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

        10.   ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดบัฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        12.   ความไวของระดบัฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        13.   สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ ง

        14.   มแีบตเตอร่ีตดิตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร์ร่ีได้

        15.   ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 
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ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

 อปุกรณป์ระกอบ

       1.  ขากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

       2.  มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

       3.  มฝีาครอบเลนส ์      

       4.  ที่ ชาร์ทแบตเตอร่ี     

       5.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

         2.5 อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด    20  พลิิปดา

          1.   กล้องเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตั้งตรง

          2.   กาํลังขยาย  26  เท่า

          3.   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนสป์ากกล้องไม่ตํา่กว่า 35 มลิลิเมตร

          4.   ขนาดความกว้างของภาพที่ เหน็ในระยะ 100 เมตร

                 ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

          5.   ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สดุไม่เกนิ 1 เมตร

          6.   ค่าตวัคูณคงที่   100

          7.   ค่าตวับวกคงที่   0

          8.   เป็นกล้องแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์สดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา

                แสดงผลเป็นตวัเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

         9.   แสดงค่ามุมที่ วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  20  พิลิปดา

        10.   ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พิลิปดา

        11.   ความไวของระดบัฟองกลม  10  ลิปดา   / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        12.   ความไวของระดบัฟองยาว   60  พิลิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือดกีว่า

        13.   สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ ง

        14.   มรีะบบให้แสงสว่างสาํหรับการอ่านจากจอแสดงผล

        15.   มแีบตเตอร่ีตดิตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร์ร่ีได้

        16.   ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001 
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ช่ือครุภณัฑ์ รายละเอียด

 อปุกรณป์ระกอบ

       1.  ขากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ งและสาย 1 ชุด

       2.  มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

       3.  มฝีาครอบเลนส ์      

       4.  ที่ ชาร์ทแบตเตอร่ี     

       5.  มชุีดเคร่ืองมอืปรับแก้ประจาํกล้อง

 หมายเหตุ :    

        การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่ งมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี








