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การอ้างองิระเบียบ 

(ทา้ยสุดของรายการ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบา้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของ
บุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

โครงการ 
**ขอ้ 1. เปล่ียนตามกรณี** 
เลือก 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 

1.1.-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557   
หรือ 
1.2-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559   หรือ 
1.3-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  (หรือพระราชบญัญติั
................อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
2-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หนา้ท่ี ...... ล าดบัท่ี ......... 

ครุภณัฑ์ 
 
**ขอ้ 2. เปล่ียนตามกรณี** 
เลือกตามขอ้ความต่อทา้ย
ครุภณัฑ ์ปีงบประมาณ 2563 

1.-เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1134  ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 
2.-เป็นครุภัณฑ์ท่ีปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
3.-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หนา้ท่ี ...... ล าดบัท่ี ......... 

ส่ิงก่อสร้าง 1.-เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 
2.-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หนา้ท่ี ...... ล าดบัท่ี ......... 
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ข้อความต่อท้ายค่าครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2563 

1. กรณีอยูใ่นเล่มมาตรฐานของส านกังบประมาณ ใหร้ะบุวา่  
เป็นครุภัณฑ์ทีป่รากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 

2. กรณีอยูใ่นเล่มมาตรฐานของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหร้ะบุวา่  
เป็นครุภัณฑ์ทีป่รากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกจิและสังคม 

3. กรณีไม่มีอยูใ่นเล่มมาตรฐานเลย (ตามประเภทครุภณัฑ)์  ใหร้ะบุวา่  
เน่ืองจากครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ จึงขอจัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดในปัจจุบัน   

หรือ เน่ืองจากครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงขอจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน   

4. กรณีมีอยูใ่นเล่มมาตรฐาน แต่จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือราคาทอ้งตลาด (ใหเ้ลือกระหวา่ง  สูงกวา่  หรือ  ต ่ากวา่)   ให้
ระบุวา่  
เน่ืองจากครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้อง
จัดซ้ือนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ในราคาที่สูงกว่า/ต ่ากว่า  จึงขอจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดใน
ปัจจุบัน  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งาน   

หรือ เน่ืองจากครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน  ใน
ราคาทีสู่งกว่า/ต ่ากว่า จึงขอจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งาน   

**กรณี CCTV ซ้ือนอกมาตรฐาน 

หรือ เน่ืองจากครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐาน  ในราคาทีสู่งกว่า/ต ่ากว่า จึงขอจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้
งาน   
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ตัวอย่าง 

รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ ตาม ว 0444 พ.ศ.2563 

หมวดค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน)  
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City  (กองวิชาการและแผนงาน) 
จ านวน 100,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเมือง Smart City โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 449 ล าดับที่ 2 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)  
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
-คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 17,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 17,000 บาท รวม 17,000 บาท  ให้กับฝ่าย.............หน่วยงาน...........เพ่ือ............(บอกเหตุผล
ความจ าเป็น เช่น เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ (หากไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้ค าว่า “โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้”) 
     -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)……………………. 
     -มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 …………………. 
     -……………………….(**บันทึกตามมาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลฯ**) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 
-เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 301 ล าดับที่ 3 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง) 
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-อาคารต่างๆ  
-ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน (ส านักการช่าง) จ านวน 3,990,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน  โดยท าการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
สูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น พ้ืนที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล 
และครุภัณฑ์อาคารส านักงาน ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 90 ล าดับที่ 15 
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ร่าง (อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ) ของเมธินี สดุเสนาะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

แนวทางการเขียนโครงการ เพื่อประกอบการน าเข้าแผนพัฒนาและตั้งค าของบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

6. วิธีด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

9. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

11. ให้มกีารลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  และหัวหน้าหน่วยงานรับรอง 

 

ร่างโครงการนี้  เป็นเพียงประมาณการประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  และร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น   

เม่ือมีการประกาศใช้เทศบัญญัติฯ 2563  จึงจัดท าโครงการฉบับสมบูรณ์  เพื่อขออนุมัติ

โครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  ต่อไป 
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ร่าง (อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ) ของเมธินี สดุเสนาะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

กรณีโครงการทีมี่ค าว่า  อบรม  ฝึกอบรม  ฝึกศึกษา  ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ประชุมทางวิชาการ  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  สัมมนาทางวิชาการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  รายการเบิกดังนี้ 

1. ค่าอาหาร 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 

4. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

5. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

6. ค่าเช่าที่พัก  

7. ค่ายานพาหนะ  

8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

9. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

10. ค่าประกาศนียบัตร  

11. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

12. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  

13. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 

14. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

15. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  

16. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

อ้างระเบียบ  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

 

กรณีโครงการที่มีค าว่า  ประชุม (ไม่มีค าอื่นห้อยท้ายอีก) เป็นไปตามฐานอ านาจ  รายการเบิกดังนี้ 

**ต้องไม่ใช่การประชุมหารือ  หรือ  การประชุมท างาน (อ้างตาม อ.อทิตยา พยาบาล 9 พ.ค.62)** 

1. ค่าอาหาร  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
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ร่าง (อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ) ของเมธินี สดุเสนาะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 

4. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

อ้างระเบียบ  :   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

2. เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553  เรื่อง 

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  

3. ฐานอ านาจในการจัดประชุมครั้งนี้ 

กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  รายการเบิกดังนี้ 

1. ค่าพิธีทางศาสนา  ไม่เกิน 30,000 บาท  (2 ศาสนาไม่เกิน 50,000 บาท) 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกินคนละ 50บาทต่อวัน 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ไม่เกินคนละ 100บาทต่อวัน 

4. ค่าเช่า/ค่าบ ารุงสถานที่จัดงาน 

5. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน  เช่น  

-ค่าเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์   

-ค่าเช่าเครื่องเสียง / เต็นท์ / เวท ี

6. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  (ไม่ตั้งเบิกซ้ าซ้อนกับส่วนราชการ/อปท. อ่ืน)  

7. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด    

8. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 

9. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  

10. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  (ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) 

11. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  (เจ้าหน้าที่รัฐ 400 บาทต่อวัน / เอกชน 800 บาทต่อวัน) 

12. ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท 

13. เงินรางวัล  หรือของรางวัล  (เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการ) 

14. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 

15. ค่ามหรสพ  การแสดง  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  (เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ

โครงการ)  เช่น   

-ค่าโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ   
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ร่าง (อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ) ของเมธินี สดุเสนาะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

-ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน์   

-ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา/สิ่งพิมพ์ 

16. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

อ้างระเบียบ  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  รายการเบิกดังนี้ 

1)โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. 

1. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน   

2. ค่าอุปกรณ์กีฬา  

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  (คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน) 

4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  (คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน) 

5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  (เจ้าหน้าที่รัฐ 400 บาทต่อวัน / เอกชน 800 บาทต่อวัน) 

6. ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน  

7. ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  

8. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  (ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท) 

9. เงินรางวัล  หรือของรางวัล  (เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการ) 

10. ค่าจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา   

11. ค่าริ้วขบวน   

12. ค่ากีฬาสาธิต  

13. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 

อ้างระเบียบ  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  รายการเบิกดังนี้ 

2)โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน / กีฬาเยาวชน / กีฬาประชาชน 

1. ค่าชุดกีฬา  (ชุดละไม่เกิน 200 บาท) 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (คนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน) 

admin
Typewritten text
8



5 
 

ร่าง (อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ) ของเมธินี สดุเสนาะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  (คนละไม่เกิน 100 บาทต่อวัน) 

4. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน   

5. ค่าอุปกรณ์กีฬา  

6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  (คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน) 

7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  (คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน) 

8. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  (เจ้าหน้าที่รัฐ 400 บาทต่อวัน / เอกชน 800 บาทต่อวัน) 

9. ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน  

10. ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  

11. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  (ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท) 

12. เงินรางวัล  หรือของรางวัล  (เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการ) 

13. ค่าจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา   

14. ค่าริ้วขบวน   

15. ค่ากีฬาสาธิต  

16. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 

17. ค่าเช่า/ค่าบ ารุงสถานที่จัดงาน 

18. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน  เช่น  

-ค่าเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์   

-ค่าเช่าเครื่องเสียง / เต็นท์ / เวที 

19. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  (ไม่ตั้งเบิกซ้ าซ้อนกับส่วนราชการ/อปท. อ่ืน)  

20. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด    

21. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 

22. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  

23. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  (ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) 

อ้างระเบียบ  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

กรณีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  รายการเบิกดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอน เบิกตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการควบคุม /ผู้ฝึกสอน /เจ้าหน้าที่อ่ืนที่จ าเป็น (คนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน) 
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3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา  (4 ชั่วโมงต่อวัน  ไม่เกิน 7 วัน) 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา (คนละไม่เกิน 100 บาทต่อวัน) 

5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  (เบิกไม่เกิน 4 คนๆละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน) 

6. ค่าเก็บตัวเพ่ือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน  (แต่ละครั้ง ไม่เกิน 30 วัน)  (ถ้าเบิกข้อนี้ ห้ามเบิกข้อ 3) 

7. ค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  รองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา 

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

อ้างระเบียบ  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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บัญชีราคากลาง/ราคาอ้างองิครุภัณฑ์ 

ประกอบค าขอตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ครุภัณฑ์....(เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน)......................... 

2. ประเภทครุภณัฑ์...(เช่น  โตะ๊อเนกประสงคห์นา้เหลก็  จ านวน 3 ตวัๆละ 2,500 บาท)............. 

3. รวมวงเงนิตั้งประมาณการรายจ่าย....(เช่น 10,000  บาท )................. 

4. แผนงาน....(เช่น  แผนงานบริหารงานทัว่ไป)...........งาน....(เช่น  งานวางแผนสถิติและวชิาการ)........... 

5. หน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์...(เช่น  กองวชิาการและแผนงาน)...................... 

6. รายละเอยีดครุภณัฑ์ 
- ..............(เช่น   ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75x180x75 ซม.  หนา้เหลก็แผน่เหลก็หนาไม่นอ้ยกวา่ 1  มม.  โครงขาเหลก็พบั

ได ้ ผลิตจากเหลก็กล่องไม่นอ้ยกวา่ 1.2 มม.  ขาชุบโครเม่ียม).................. 

7. แหล่งทีม่าของราคากลาง/ราคาอ้างองิ  สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย/ยีห้่อ 
 

ช่ือร้าน/ยี่ห้อ ช่ือร้าน/ยี่ห้อ ช่ือร้าน/ยี่ห้อ 

รายละเอียดครุภณัฑ์ 
1……………………………. 
2……………………………. 
3……………………………. 

รายละเอียดครุภณัฑ์ 
1……………………………. 
2……………………………. 
3……………………………. 
 

รายละเอียดครุภณัฑ์ 
1……………………………. 
2……………………………. 
3……………………………. 

ราคา........................บาท ราคา........................บาท 

 

ราคา........................บาท 

(ภาพถ่ายของครุภณัฑ์) 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ภาพถ่ายของครุภณัฑ์) 
 
 
 

 

(ภาพถ่ายของครุภณัฑ์) 
 
 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

ต าแหน่ง...................................................... 

ผูก้  าหนดราคากลางครุภณัฑ์ 
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สรุปแนวทางการจัดท าร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

ของเทศบาลนครขอนแก่น (เล่มเหลือง) 

1. ว 1657  ลว.16กค.56 จ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ อปท. มี 4 ดา้น 12 แผนงาน   (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 

16-25)  ทน.ขก.ไม่ไดใ้ชแ้ผนงานการเกษตร 

2. ว 1657  ลว.16กค.56 จ าแนกหมวดและประเภทรายรับ  (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 26-34) 

3. ว 1657  ลว.16กค.56 จ าแนกหมวด (งบ) ประเภทรายจ่าย  (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 35-75)  รายจ่ายตามงบประมาณ 

จ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 

3.1  รายจ่ายงบกลาง   ส าคญัคือรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั    ประเภทค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการจราจร   ตาม  ว 3203 

ลว.4ตค.39  ตอ้งผา่นสภาเทศบาลขอความเห็นชอบ  และผูว้า่อนุมติัก่อนบรรจุในร่างเทศบญัญติังบประมาณฯ 

(เจา้ภาพ คือส านกัปลดัเทศบาล) (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 341-342)   

3.2 รายจ่ายตามแผนงาน  มี 5 งบ ดงัน้ี 

3.2.1 งบบุคลากร ส าคญัคือ ตั้งตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี ครบทั้ง 12 เดือน เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 361)   

3.2.2 งบด าเนินงาน  ส าคญัคือโครงการตอ้งปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  ตรงกบัปีนั้นๆดว้ย และ

ตอ้งอา้งอิงระเบียบในการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตาม ว 0444  ลว.24มค61  โดยต้องมีร่างโครงการเพื่อท่ี

ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาวา่เป็นไปตามระเบียบใดในการเบิกจ่ายงบประมาณ (ใชเ้ป็นเอกสาร

ประกอบการขออนุมติัร่างเทศบญัญติังบประมาณฯ ต่อผูว้า่ฯ)  โดยส่วนมากใช ้

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 302-321)  โดยให้ระบุค่าใชจ่้ายไดต้ามคู่มือเล่ม

เหลือง หน้า 305 เท่านั้น  หากมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (16)  ให้ระบุไวใ้นร่างโครงการแล้วเสนอขอ

อนุมติัโครงการเม่ือประกาศใชเ้ทศบญัญติัฯ   

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 230-235)  

ภาพรวมทั้งเทศบาลตั้งไม่เกินร้อย 5 ของรายได้จริงในปีท่ีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล

จดัสรรให ้หากเกินแต่ไม่เกินหน่ึงเท่าใหข้ออนุมติัต่อผูว้า่ฯ (เจา้ภาพ คือกองวชิาการและแผนงาน) 

**ค่าใช้จ่ายในการจดังานให้ระบุค่าใช้จ่ายได้ตามคู่มือเล่มเหลือง หน้า 231-232 เท่านั้น  หากมี

ค่าใช้จ่ายตามขอ้ (7)  ให้ระบุไวใ้นร่างโครงการแล้วเสนอขออนุมติัโครงการเม่ือประกาศใช้เทศ

บญัญติัฯ 
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**ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาให้ระบุค่าใชจ่้ายไดต้ามคู่มือเล่มเหลือง หนา้ 233-234 เท่านั้น  

หากมีค่าใช้จ่ายตามขอ้ (ฌ) หรือ (ง)  ให้ระบุไวใ้นร่างโครงการแลว้เสนอขออนุมติัโครงการเม่ือ

ประกาศใชเ้ทศบญัญติัฯ 

**ค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาให้ระบุค่าใช้จ่ายไดต้ามคู่มือเล่มเหลือง หน้า 

233-234 เท่านั้ น  หากมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (6)  ให้ระบุไวใ้นร่างโครงการแล้วเสนอขออนุมัติ

โครงการเม่ือประกาศใชเ้ทศบญัญติัฯ 

3.2.3 งบลงทุน  ส าคญัคือ ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส าคญัคือโครงการตอ้งปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี  ตรงกบัปีนั้นๆดว้ย  โดย 

-ครุภณัฑจ์ าแนกประเภทตาม ว 1134 ลว.9มิย.58  และ  ว 1248 ลว.27 มิย.59 (คู่มือเล่มเหลือง หนา้ 

121-148)  ใหใ้ชร้าคาเป็นไปตามราคามาตรฐานส านกังบประมาณและกระทรวงดิจิทลั  หากมีความ

จ าเป็นใชร้าคาทอ้งตลาดตอ้งเทียบ 3 ยีห่อ้ หรือ 3 ร้านกรณีมีเพียงยีห่อ้เดียว 

-หากราคาครุภณัฑ์ท่ีอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไม่ตรงกบัราคามาตรฐานส านกังบประมาณและ

กระทรวงดิจิทลั  ให้แจง้แกไ้ขแผนกบัฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เพื่อ

จดัท าประกาศแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

3.2.4 งบเงินอุดหนุน ส าคญัคือโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนมาขอรับเงินอุดหนุนตอ้งปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี  ตรงกบัปีนั้นๆดว้ย  และภาพรวมเทศบาลตอ้งไม่เกินร้อยละ 2  หากเกินแต่ไม่เกินหน่ึง

เท่าใหข้ออนุมติัต่อผูว้า่ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

(เจา้ภาพ คือส านกัปลดัเทศบาล) 

3.2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 

4. ระเบียบทั้งหมดท่ีใชใ้นการจดัท าร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ มีไม่นอ้ยกวา่ 450 ระเบียบ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

------------------------- 
  
               โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่
จังหวัด 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และ
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล     พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
               ข้อ 1     ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541” 

               ข้อ 2     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

               ข้อ 3     ให้ยกเลิก 

                           (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 

                           (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 

                           (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 

                           (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 

                           (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2538 

               ข้อ 4     ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ 
               ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราการจังหวัดได้ 
  

ข้อความทั่วไป 

  
               ข้อ 5     ในระเบียบนี้ 
                           “งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและ
รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลข
จ านวนเงิน 
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                           “แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

                     **    “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 

                     **    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

                     **    “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                           “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภออนุมัติ ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 

                           “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

                           “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 
30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

                           “หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้าง โดยวิธีใช้เครดิตหรือจาก
การอื่นใด 

                           “หน่วยงาน” หมายความว่า ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

                     **    “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะ
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

                     **     “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

               ข้อ 6     บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 7     ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

               การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้น าเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ 
และให้กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค 
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หมวด 1 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

-------------------------------- 
  
               ข้อ 8     ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย 

                           (1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และ
หลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละ เอียดที่ก าหนดตามระเบียบ ข้อบั งคับ ค าสั่ งหรือหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย 

                           (2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ  
                           (3) สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  

หมวด 2 

ลักษณะของงบประมาณ 

-------------------------------- 
  
               ข้อ 9     เงินรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

               ข้อ 10   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

               ข้อ 11   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

               ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
               ข้อ 13   งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ
กลาง 

และรายจ่ายตามแผนงาน 

               ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 

                           (1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 

                                 (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

                                 (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

                                 (ค)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
                                 (ง)   หมวดค่าสาธารณูปโภค 

                                 (จ) หมวดเงินอุดหนุน 
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                                 (ฉ)  หมวดรายจ่ายอื่น 

                           (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
               รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 15   งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในค าชี้แจง
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย 

               ข้อ 16   การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

               ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนก
เป็น 

                           (1) หมวดภาษีอากร 

                           (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

                           (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

                           (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 

                           (5) หมวดเงินอุดหนุน 

                           (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

               รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 18   รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 19   งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความ
เหมาะสม ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่าย ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

               ข้อ 20   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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               ข้อ 21   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกลา่วด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ทีม่ิได้ตั้งรับไว้ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได้
ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

  

หมวด 3 

วิธีการจัดท างบประมาณ 

-------------------------- 

  

     **        ข้อ 22   ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

               ข้อ 23   ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

               เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

     **        ข้อ 24   ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น 
แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอ    ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

                           “ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะ
ไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” 
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               ข้อ 25   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

  

หมวด 4 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

-------------------------- 

  

               ข้อ 26   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

               ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

               ข้อ 28   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

               ข้อ 29   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน 

               ข้อ 30   การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้อง
น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

               ข้อ 31   การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

               ข้อ 32   ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ป ระกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
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หมวด 5 

การควบคุมงบประมาณ 

-------------------------- 

  

               ข้อ 33   ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้มี อ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

                           (1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 

                           (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 

                           (3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 

               ข้อ 34   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 

               ข้อ 35   บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอก
ผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นอย่างอื่น 

               ข้อ 36   บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้
จ่ายนั้น และ ผู้อุทิศให้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้น าส่งเป็นรายได้ 

               การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็น
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งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบนี้ ส าหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่
กรมการปกครองก าหนด 

               เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจ าเป็นจะต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 

               เงินรายรับที่ เป็นสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่ อ านวยบริการเป็น
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้เท่านั้น 

               ข้อ 37   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 

     ***      ข้อ 38   ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย 

               การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใด โครงการ
หนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่
จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปทีี่ผ่านมา 
โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 

  

หมวด 6 

การรายงาน 

-------------------------- 

  

               ข้อ 39   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

               ข้อ 40   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครอง
ก าหนด แล้วส่งส าเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 

บทเฉพาะกาล 

  

                     ข้อ 41 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

                     ข้อ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

  

(นายช านิ ศักดิเศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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     **      แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 

      ***     แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 
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ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  หรือด้านอื่น  ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจ า
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือสถาบันการพลศึกษา  หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นก าหนด  หรือแบบนักเรียนไปกลับ  ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา 

“หัวหน้าหน่วยงานคลัง”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  ก ารเก็บรักษาเงิน  หรือ 
งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พนักงานครู  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

“แผนปฏิบัติการประจ าปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 

“เงินรายได้สะสม”  หมายความว่า  รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ  ด้วย 

“ค่าเรียน”  หมายความว่า  เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
รายได้ของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  ให้สถานศึกษา  ดังรายการ

ต่อไปนี้ 
 (ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและ 

ตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  เงินรายหัวนกัเรยีน  และเงินพัฒนาการจัดการศกึษา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒
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 (ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  
เงินรายหัวนักเรียน  เงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

(๒) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  ทั้งนี้  หากเป็นการอุทิศให้แบบมีเงื่อนไขต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   

(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
(4) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
(๕) เงินที่ได้จากการรับจ้าง  การแสดง  หรือกิจกรรม  หรือจากการจ าหน่ายสิ่งของ 
(๖) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(๘) รายได้อื่น ๆ  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา 
ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม  (๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๗ เงินค่าบ ารุงการศึกษา  ตามข้อ  ๖  (๔)  จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษา 
จะพัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดประสบการณ์
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน  โดยในการจัดเก็บให้ค านึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจยกเว้นให้ผู้ เรียนเป็นการเฉพาะราย 
ไม่ต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ 

หมวด  ๒ 
รายจ่ายของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
(1) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

ส าหรับสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
(4) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา 
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศกึษา
ภายในและต่างประเทศ 

(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม   

(๗) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
(๘) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงานของสถานศึกษา 
(๙) ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน  งานท าความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย  พาหนะ

รับส่งนักเรียนตามความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี   
(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ  ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน 
(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน  

และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(1๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  

สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ 
(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการก าหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา  

ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

(๑๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องตาม  (๑) - (๑๔)  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มีกฎหมาย  ระเบยีบ  
ค าสั่ง  หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รายจ่ายตาม  (3)  (4)  (5)  (6)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี   

รายจ่ายตาม  (๕)  ในกรณีการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาภายในประเทศ  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนกรณีการน าผู้เรียนไปร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นต้องท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณีก่อนด าเนินการและให้อนุมัติ
เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น 
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หมวด  3 
การบริหารรายได ้ รายจ่าย  และการพัสดุของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน   
เงินรายหัวนักเรียน  และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ตามข้อ  ๖  (๑)  ให้ตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ไว้ในงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
รายการค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  เว้นแต่กรณีที่มีการก าหนดให้งบประมาณรายการนัน้
ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง   

เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ตามวรรคหนึ่งประกาศใช้แล้ว  ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรม  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษา   

ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ  ๖  เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณแล้ว  หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการก าหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 

ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิห้ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมไดต้ามความจ าเป็น  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

การใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมตามวรรคหนึง่ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหนา้ทีข่อง
สถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน  หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน  ต้องเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง  และต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา  ทั้งนี้  การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ 

(๑) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่มีวงเงิน  
ไม่เกินห้าแสนบาท 
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(๒) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
เฉพาะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด  4 
การรบัเงนิ  การเบิกจา่ยเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงินและการตรวจเงนิของสถานศกึษา 

 
 

ข้อ 1๖ การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ 1๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกเงิน  ก าหนดและควบคุม
เลขที่ฎีกา  เสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ  
ผูม้ีอ านาจอนุมัติตามข้อ  ๑๔  และข้อ  1๕  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หัวหน้าสถานศึกษาและข้าราชการครู  หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน  เป็นผู้มีอ านาจลงนาม  
สั่งจ่ายเงินนั้น 

ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งครู  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการแทน  โดยค านึงถึงระดับต าแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส าคัญ 

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ  หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย 
เงินฝากธนาคาร 

ข้อ 1๙ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หมวด  ๕ 
สถานศึกษาที่มกีารจดัการศกึษาลักษณะพิเศษ 

 
 

ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  9  รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ  ประกอบด้วย   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(๑) ค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ   
หรือการแข่งขัน 

(๒) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา 
(๓) ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน   
 (ก) ในขณะฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ  หรือในระหว่างการเรียนตามหลักสูตร 
 (ข) ในระหว่างการแข่งขัน 
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น 
(5) ค่าอาหารประจ าวัน 
(6) ค่าอาหารเสริมเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น   
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   

ในการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และ

ประหยัด  ส าหรับตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด  หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่   

ข้อ ๒๑ การก าหนดให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ   
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมอบหมายข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบนี้ 

ข้อ 2๔ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒
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สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามค านิยาม  ค าว่า  “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  ตามระเบียบนี้  อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  ตามระเบียบนี้ 

รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบนี้   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและได้กระท าโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระท าที่ชอบ  
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๖ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ  ๑๙  หากกระทรวงการคลัง
ยังไม่ได้ก าหนดไว้  ให้น าการจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้โดยอนุโลม  จนกว่ากระทรวงการคลังจะก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒

admin
Typewritten text
52



admin
Typewritten text
53



admin
Typewritten text
54



admin
Typewritten text
55



แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
------------------------------------- 

 
 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ให้จังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่
ได้รับการแจ้งจัดสรร กรณีรายการถูกต้องให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาส 1 หากพบโครงการใดมีปัญหาหรืออุปสรรค ขอแจ้งแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. กรณีแกไ้ขเปลี่ยนแปลง ให้เร่งด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจพิจารณา ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ 379/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้วยการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
  (1.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการ เช่น การพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
ทั้งนี้ จะต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจาการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
หรือตกหล่นอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ 
(ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และข้อ 18 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12) 
  (1.2) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ รายละเอียดภายใต้วัตถุประสงค์เดิม
ของรายการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง หรือมีผลท าให้ประโยชน์การใช้งานเพ่ิมขึ้น หรือไม่ท าให้ประโยชน์การใช้งาน
ลดลงในสาระส าคัญ เช่น กรณีฐานรากงานก่อสร้าง จาก แบบตอกเสาเข็ม เป็น แบบฐานแผ่ โดยจะต้องมีผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมรับรองพร้อมใบรับรองผลการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน หรือกรณี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชนิด จ านวน คุณลักษณะ (Specification) 
ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ข้อ 6 ข้อ 23 และข้อ 24, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 12) 
  (1.3) กรณีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเพ่ิมเป้าหมายหรือผลผลิตภายใต้วัตถุประสงค์ของรายการเดิม  
ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพ่ือสรุปรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ และส านักงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 
ข้อ 23 ข้อ 25 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) และข้อ 16) 
 

/(๒) กรณีท่ี... 
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 (2) กรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงบประมาณ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ที่ไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงบประมาณ หรือหมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม รายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
  (2.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินงานโครงการ 
  (2.2) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการ 
  ในการจัดท าเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่/หน่วยด าเนินการ 
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้  
 - รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (โครงการเก่า, โครงการใหม่) 
 - โครงการใหม่ พร้อมรายละเอียดรายการ แบบและประมาณการราคา 
 - หลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2. กรณีการส่งคืนงบประมาณ ในกรณีที่รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ
การจัดสรร ซึ่งมีการใช้งบประมาณอ่ืนด าเนินการไปแล้ว หรือไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง หรือหมด
ความจ าเป็น ให้จังหวัดส่งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีการส่งคืนงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว 6148 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
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                  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การเปล่ียนแปลง 
ทีไ่ม่มีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ 
และสาระส าคัญ 

อปท. 

ผวจ. พิจารณาอนุมัติ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ 
- ครุภัณฑ์วงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่่ากว่า 10 ล้านบาท 

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

การเปลี่ยนแปลง 
ทีมี่ผลกระทบ 

ต่อวัตถุประสงค์ 
สาระส าคัญ  

และวงเงินงบประมาณ 

อปท. ผวจ. สถ. 

รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

ขอท่าความตกลง 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ข้อ 23 และข้อ 24 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12 
 หนังสือส่านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 วรรคสอง (กรณีกระทบกับสาระส่าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส่านักงบประมาณก่าหนด),  
     ข้อ 24 วรรคสอง (กรณีโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท และรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท), ข้อ 26 และข้อ 27 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10 และข้อ 15 (1) (3) (4) 

 กรณีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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การใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย เป็นการใช้
งบประมาณท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย หรือ

กิจกรรมของโครงการ 
หรือจากการจัดซื้อ 

จัดจ้างแล้ว 

อปท. 

ผวจ. พิจารณาอนุมัติ 
- ครุภัณฑ์วงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่่ากว่า 10 ล้านบาท 

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 

ผวจ. 
- ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 

สถ. 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

รองนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

ขอท่าความตกลง 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 และข้อ 27 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) และข้อ 16 

                  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 กรณีงบประมาณเหลือจ่าย 
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q Ill " .., .., "' 

L W'U f:.J1111'1lfl11'1.:J'Vl1Vl Vln'1.:J'Vl1VI 
~ , 

a1.:ii1.:i Ci). V1'1T.:i~vml.la.:iL!.'l~l.lm1t1nfl1mYiv.:i~'U ~1'Ul.J1n ~ l.lVl o~o~.l!:>/1 (9)\uctt'l '1.:J1'LI~ Ci)b 
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ID. fi1fl1.ii'ru'1 V1lJ1EJil.:i 11EJ~1m~t11m~mzj\l~\l"lle:i-:i~i1~mm.i::1~m,,m~f1.:i'Vlum11 "1~€1 
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11v~1vvi.:i~t11 t1il' 

(C9J) 11v~1m~t1tl1::nt1'U vr~utla.:i ~m~lJ '\t1~t1tli'ut11.:if11nru'1 , , 
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V1111.:ibtl'it1u bVit1u 
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fi11a~ V1111ll~~ 11CJ~1m~a1m~ii1zj.:i~'l'llv'l • 
1vi CJMn'Y'liii;rn~ru::L~ a 1 -ti LL~1tial.Ji'LIL ti~ B'l °v1l.JVI 1 tJ 
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tlfotl1'li''1vi ' , 

(®) 11CJ~1 CJ L ~B~ Vl°v11 hh bbn1l.JA m.JYl1 L\;'lv1~ii (®) 11CJ~1m ~B~Vl°v11 hl1LLn1lJAvlJVl1L(;'leJ1~ii 
11m~a°v1tl1CJ °v1~B~B'lll'l 1lJLn'U ®o,ooo 'U1'Vl 11m~a°v1tl1CJ°v1~B~B'lll'l 1lJLn'LI ®o,ooo 'U1'Vl ' , 

(rn) 11CJ~1m~ath:mvu~'U1°v1lJ ~VILLtli;i.:i ~m&iii 
°v1~atl~tJt'1.:i A1ilrusn~ii1.:iL~'U 1lJLn'U ct,ooo u1'Vl , , 

(~) 11CJ~1CJL~mH'lJtl1.:i ~~'LI 1~iil.J'1A1L~l.J 
' v 

L~lJ~'ULLm::ii1'lL~'U1lJLn'U cto,ooo 'U1'Vl 

(ct) 11CJ~1m~atl'l::frnU~'LI1°v1lJ ~VILLtl'1'l ~m&iii 
°v1~atl~'Utl1'l ~'lfla'1~1.:i~ii1'lL~'U bJLn'LI cto,ooo 'U1'Vl 

' 
(b) 11CJ~1 CJ L ~ a61i Bl.J LL"lf l.J t111.:i1' rr1~n 'Vl 1'vnrn 'LI • 

hX '11m1ti 1i'l1'U1~ (;11l.JtJ n&i LL~1lJ11iii1.:iA1 ~vi°v11 

LA~B'lCJ'U\;11 °v1lJL ~B 1 m 'LI n1'l6ilvl.JLL6/fl.J1tlCJ'U~ 
11CJ~1CJmlJ111A°v1~'l 1 ~11l.Ji1.:iA11-&'~1CJ~~a.:i 

(rn) 11CJ~1CJL~B~Vl°v11~'l'lJB'lvi'l m 'Un1'':i61ieJlJLL6/flJ 

t111.:i~n~1'Vl~'Y'l6~'LI 1~'11m1ti1i.:i1'U1~(;11l.Jtln&i , 

(~) 11CJ~1CJVi~a'l"ll11::'Y'l~Bl.JnUl°111''1vi L'li'U 
' 

A1'lJ'U'1'l A1m,; A1t11::n'UnCJ A1&ivi~'l Lll'U~'U 

LVICJMn'Y'liii;rn~ru::A'l'Vl'Um11~ii11m~ei°v1ti1 CJ'Vl~ei ~ .:i 'lJ ei 'l ~ii i;r n ~ ru:: 1viCJMl1'Y'lA.:i'V1'LIti111 °v1 ~a 
~ei'lJviLn'Lin-)1 ct,ooo u1'Vl LL'1:: 1 ~'Vll.J1CJA11l.l11l.J~.:i (;11l.Jtln&iiimCJn111 i.:i1'U~'U'U1'U 1lJi'ULtl~a.:i Vil.JV! 1tl , ' 
11CJ~1CJ ~.:i~a 1 tJd VI~ m ti~ CJ'U "'.f11'Y'l 1tJ1'LI1:: CJ:: L 1'115'U ~'LI 11l.J '1.:i 

(@) 11CJ~1m~vtJ1::nau~'UL°v1lJ ~VILLtl'1.:i ~m&il.l 
vt~eitJ~'lJtl1.:i A1ilru"Vl~ii1'lL~'ULn'Uff)1 ct,ooo U1'Vl , , 

(®) 11 CJ~1m ~B~Vl'V11 L tl1 LLn1lJ A eJlJYl1 L\;'l a1~ii 
11A1~aV1ti1CJV1~a~a'lJviLn'Lin11 ®o,ooo 'U1'Vl , 

11CJ~1CJ~'l~v1tJd 
(@) 11CJ~1m~atl1::nau ~viLLtl'1.:i ~m&il.l 'Vl~a 

t1~ut11.:iA1ilrusn , ' 
(®) 11 CJ~1m ~B~Vl'V11 L tl1LLn1lJAvl.JYl1L(;'leJ1~ii 

11m~aV1ti1CJV1~B~B'lJV1Ln'Un11 ®o,ooo U1Vl , 

") ,/ 

"'d 
Vf\J1'VI Ii) 
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U o al q 
Vl~nn1';i~1bb'Unu';i:::bfl'Vl°1 blili.J 

CV1i1.:iaeimi.1~.:ib~~i.1n1';itlnfl';iv.:i..1ei.:i~'U 
d 
'VI i.J'VI o~o~.l!J/1 @bd:'.'~ 
., d 

~.:11'U'VI @b mn~1fli.1 1£1<t'.'d:'.'b) 

(rn) 11CJ~1m~el61iell.l bb61ll.lt311\l-rm~n Lfl1\1~{1\l'llel\I , 
fl1ilru"1'll 'U11il1vmi L-d'U bfl~el\l~mm1 CJ1'U'l'i1'Vl 'U ::: , u 

zj\I hhrn5\I rh61iell.li111 \ltl n~'Vl~el rh61iell.l mn\I , 

(~) 11CJ~1 m ~el41\I ~ tl~n~11'U m1~ lil'VI 1 'Vl~el 
u-rutl1\lmilru'Vl , , 

11CJ~1CJml.l111flvtti-:i 1 ~11lJ5\I f"l11-U~1 CJ~l'i'el\I 
"1111:::'\'i{mJn'U b"li'U f11'll'U~\I f"l1n1;; f"l1tl1:::n'Uti'CJ 

ri 1~~'lm~:::~.:irim1~1.:i V1i.11Eiii~ 11CJ~1m ~el 1 ~ 
1111lJ1zj\l~~ 'U bb'1:::'Vl~el~\lnel~{1\I 11l.l'1\l~\1~1\11 ~~lil~~\I 
nu~~'Ubb'1:::'Vl~el~\I nel~~1\I Llil CJ ii~ n~ru:::el~1\IV1U\I 
el~1\111il ~\l~el1tld 

((9)) 11CJ~1Clb~el~lil'Vl1~~'U 
(~) 11CJ~1m ~eltlfo tl 1-:i~~'U 1 ~iil1'1A1 b ~l.l~'Ubb'1::: , ,, 

iJ1\lb~'Ubn'Un11 cto,ooo 'U1'Vl 

(rn) 11CJ~1m~eltl1:::f1el'U~'U1mi ~lilbbU'1\I ~m~l.l 
'Vl~eltl fotl1\l~\I nel~{1\l 1~iil.l'1f"l1 b ~l.l~'U bb'1 :::ii1\I b~'U , ,, 
bn'Uf1l1 cto,ooo 'UTVl 

' ' 
(~) 11CJ~1m~eli111\l-rn~161iell.lbb61ll.l~\lnel~~1\I , 
(ct) 11CJ~1m ~el~lil~\11:::uu 1 vJvhvt~el1:::uutl1:::tl1 

11l.l'1\l~tlmru~1\l 1 zj\I b tl'Um1~vi~\l~tlmrufl#\I bb 1n 

1 'Ufl1fl11'Vl~el~tn'U~11"1Jf111 ~\I~ b ll'U f111~1 b tl'Uf111 

Vlr;lnm';i\11 bb 'LI ntl';i:::b.n'Vl°1 ~tli'utl';i.:i 1 Vla.i • 
(V1i1.:iaeimi.1~.:ib~~i.1m'ltlnfl';iv.:i..1ei.:i~'U ~1'Ui.11n 

d 
'VI i.J'VI o~o~.1£1/1 @@me£' 

~.:i1'UVi ~ ilCl'U1EJ'U 1£Jd:'.'d:'.'~) • 
(rn) 11CJ~1m ~el61iell.Jbb61ll.lt311\l-rn~11m\1~{1\I , 

'llel\lmtlru'f'l'll'U11il 1 mu b "li'U bfl~el\1-LJ 'U Lfl~el\l~f11n'1 , u 

CJ1'U'\'i1V1t.1::: bllt.il'i't.i zj\lhh1l.l'1\lf"l161i el l.J t31~\ltln~ , 
"' ' ' 'Vl':ielfl161lell.lnm\I 

(~) 11 CJ ~1 m ~el41\l~tl~n~11 t.i m1~vivt1vt~el 
tlfotl1\lmilru'Vl , ' 

(ct) 11 CJ ~1CJvi\?)el\1'1111 :::Yif ellJ n u rl1fl 1 ilru'Vl , 
L"li'U f"l1'lJ'U~\I f"l1m;; f"l1tl1:::n'UnCJ f"l1~1il~\I bll'Ul'i''U 

ri1~~'ULL~:::~~riei~~1~ V1i.11Eiii.:i 11 CJ~1m~el1 ~ 
1111'lJ1zj\l~~'UbL'1:::'Vl~el~\lrlel~~1\I 11lJ5\l~\1~1\11 ~ 
~lil~~\ltl'U~~'ULL'1:::'Vl~el~\lnel~~1\I ~\l~el 1 tld 

' ' ' 
((9)) 11CJ~1m~el~vivt1V1~'U ~\lnel~{1\I 

(~) 11CJ~1m~eltl-rutl1\l~~'U 11l.l'1\111CJ~1m ~el 
' 

~lil bL tJ '1\1 ~elb~lJ'Vl~eltl-rutJ':i \l~\I riel~{1\I zj\l'Vh 1 ~ , 
" c:ilc:t. q I II Q I .c:.. «::f 

'Vllil'U ~\lnel~11\I l.ll.l'1fl1b'Y'll.l'll'U ,, 

(rn) 11 CJ~1 m ~el~ vi~ \l':i:::uu1 vJti1V1~el1:::uu 
tl1:::tl1 11l.l'1\l~tlmru~1\11 zj\ILU'Um1~vi~\lfl~\I 
bb 1n 1 'Uel1fl11 ~\l~b ll'Um1~1 b'Ll'Um1Y'l{ell.ln'U'Vl~el 

" " ~1eJl.J fi'tJl1~eJfl1 t.J,,_,~-!l fl1d f1eJ'1~1'leJ1fl1J J1lJf1'l fl1J Jl1tJVl~'lf11JrieJ'1~1'leJ1f11J J1l.Jii'lfl1J&1~vi'.:Jfl~'l LL dfl 

~lil~\lfl#,m 1n 1 'LI~m'U~11"1Jm1 1 'LI~m'U~11"1Jm1 
' ' 

(ti) 11CJ~1m~el41\lelelf1bb'U'U ~1\lfll'Uflm1'UV1~1CJ , 
' ' 

(~) 11CJ~1m~el~1\lelelf1bb'U'U 41\lfll'Ufll.l\11'UV1~1CJ , 

1 ~bbnbeln"IJ'Uvt~el'Ll~uflfl'1 , 1 ~ bLrl Lel n"IJ'U'Vl~el\1 ~ 'Uflfl'1 , 
(mi) 11CJ~1 m ~ el41 \I~ tl~ n~11t.in11~ vi 'Vf 1 vt ~el (ct) 11CJ~1 m ~ el41\I~ tl~ n~11 'U m1~ lil'V11vt~e:i 

u-ru tJ 1 \I~~ 'U bb'1 :::vt ~el~ \In el~ { 1 \I 
' I I I I 

(~) 11 CJ~1 mn CJ1 b tim tl'UVl ~'Ubb'1:::'Vl~el~\I riel~{1\I 

u-r 'UU':i \I~~ 'U LL'1 :::vt ~el~ \In el~ {1\1 , 
I I I I 

(b) 11 CJ~1 mn EJl b ile:i\I tl'UVl~'U bb'1 :::vt~el~\lriel~{1\I 

"d 
'lll'U1'Vl ID 
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.. 

m:w'1\IL~~:wmitlnmti\1Vlti\l~'W 
fl'U'W'Wmi1'lf~lJ1 L'IJ(il~~(il , 

a1'lfi\I (9). mJ\l~e:im:w'1\l~~:wmitlnAiti\IVltl\l~'W ~1'W:W1n ~ uv1 o~o~.b/1 C9l'OO:'.~ '1\11'1.J~ C9lb mn!J1A:W \00:'.ctb 

b. ·wJ\l~tim:w'1\IL~~:wmitlnAiti~Yf ti\l~'W ~1'W:W1n ~ :wvi o~o~.b/1 C9l~ct1.!:J '1\11'1.J~ b ~\lvnA:w bctctb 

rn. vioJ\l~tim:w'1'1b~~:wmitlnAiti\IVlti\l~'W ~1'U:w1n ~ :wvi o~o~.b/1 C9lC9lrnc:9:' '1\11'1.J~ <i lJrimt1'W bctct~ , 

(il1:W~ni:WG1\I b~~:W n1itl nAitl\IVltl\l~'W1~ n1Vl'U~ itl LL UU LL'1~ n1i'il1 LL 'U ntli~LflVli1 t1-f u 
" 

i1t1~1t1\lutb~:w1rui1 t1~1 t1tli~'il1ll'l.lti\lti\IA mtl nmti\1'11'1.JVi'ti\l~'W b Yle:i 1-Mti\I fimtl nme:i\1'11'1.JVi'ti\l~'U 
1-U LiJ'W Lb 'U1V11\l 1 'W mitllju&i\11'1.J (il1lJVl'L!\l~tlB1\lfi\I ,r'U 

m:w'1'1 L~~:w mitl nAiti\IVlti\l~'W'l.lm~t1'W11 b ~ti\1'11 mh-J n\lutli~:w1 ru 1~ LL ~\I Lb 'W1V11\I 

n1iW'11 iru1~ \l'l.lti\I~ ~ ~ b ll'W1~ ~ bb'1 ~Ai Ji' ru7i(il 1:wvi~ n n1i'il1 bb 'W ntl i~ bflV1i1ti~1t1(ii1:w\lutli~:w1 ru ~\l,r'U , , 
b Yle:i 1-Mi1m 1:w-u~ b '1'U~\l~'ULMt11 nu bb 'U1V11\I n1iW'11iru1 ~\l'l.Jtl\I~~ ~ L U'W1~ ~ Lb'1~m Ji' ru7i ~\ltl1~ tleJ1'U1'1 

' ' 
m:wi~ b {fou m~Vli1\l:WVl1~ 1 vi t111 ~1 t115mi\1Utli~mru'l.lti\I ti\IA mtl n me:i\1'11'1.JVI ti\l~'W YI . 111. bctc:9:'C9l 

bb'1~~ bLm '/.) b ~:w b~:W -Ue:i b tli~ntiUYli~i1'lf nq~~ n1Ltl'Wfhn1iU~Vl1ibb'1~eJ1'U1'1Vli!1~'1.Jti\1'11'Wi1'lfn1i 
1-MLll'W1tl (il1:WYli~i1'llUfk!~&itl'futl1\lm~vii1\I viu1\I ni:w YI.Pl. bctc:9:'ct YI.Pl. bctc:9:'ct :w1m1 C9lbC9l bb'1~ 

i~ b Ut1Uni~Vli1\l:WVl1~ 1 V1 t111~1 ti n1iLbm 'I.lb ~:w b&i:WA11:W1 'I.Ji~ bu tlU ni~Vli1\l:WVl1~ 1 V1 t11-M~ti~Af1 tl\I nu 

n1i Ltl'W n-;;i miu ~Vl1ibb'1 ~eJ1'W1'1V1i!1~'1.J ti '1'11'Wi1'lf n1i (il1:WYli~ i1'lf nq~~ n1zj\ltiti n(il1:WYli~i1'lfU fk!~&i 
tl1'utli\lm~Vli1\I V1U1\I m:w YI.Pl. bctc:9:'ct YI .Pl . bctc:9:'b -Ue:i <i ~\lt1m~nvi'1e:i~1\11'Wvi:w1~1~~bL'1~mti'ru7i 

' ' ' 
m:wvioJ\l~e:im:w'1'1b~~:wmitlnAiti\IVle:J\l~'W ~1'W:w1n ~ :wvi o~o~.b/1 C9lbct'~ '1\11'1.J~ C9lb mn!J1A:W bctctb 

LL'1~inie:i:wm1:w L -U11-;;i bM tl1 nu bL 'U1V11\I n1iW'11i ru1~\l'l.Jtl\I~~~ L U'U1~~ 1~ tl~fl1YI bb'1 ~Ai Ji' rusn'1~ tl~fl1YI 
' ' 

(9). ~\l'l.lti\l~~~L ll'W1~~ 1-MLLi.J\lmiW'11iru1e:ie:imlJ'W rn tli~LflVl ~\l.Q 
' 

n . tl i~ bfl vi1 ~ ~ A\IVl'W 1~ bL n ~ \l'lltl\l~L~ ti~ fl 1Yli1 ~ n~ru~A\IVl 'WLbtJl m:wtl n &ii1 ti1 ti 
' ' 

mi 1oU\11'1.J1~~'W'W1'W vi~m~ml11 tJ1 oU\11'1.J Lbl11 Ln ~ m1:wsli1i~b~ t1vi1 t1 1l.1~1miri'lie:i:w Lb61!:w 1WoU\11'1.J1~~\I L~:w , 
Vl~ti-dti:WLL61!:Wbbf111l.J~:Wfl1 , 

'll. tli~ bflV11~~im tl~ti\I 1~Lbn ~\l'llti\l~L~t1~fl1Y1i1~n~ru~b~ti 1 oULLf11 ~e:i:wi'WL tl~ti\I , 
vi:w~ 1 tl Lb tli~mYI vi~m tl~t1'W~mY11 tJ1 'WWtl~ nmeY'W~'UVl~ti 1l-1A\l~fl1Ylb~:w 

A. tli~ bflV11~~ e:itl mrutli~ ne:iu bL'1~tl~ 1 VI~ hi'bbn ~\l'l.Jtl\1~1 i b U'Utitl nirutl i~ne:iu , , , 
vi~e:ie:i~ 1 vi~i;;1vi1'u mi'lie:i:w bb61!:wti1i '11' n~1vi 1'Y1~~'W 1-M n~u~'W~fl1YI ~\I b~:w~i1~ n~~ b U'W m i'lie:i:wti1i \ltl n&i , , .. ' ' 
VlitiA1'1lti:wnm\I 

~\l.Q (il1:wvi'1e:i~1\l~\1'1Jti\l~~~b ll'W1~~ 1~t1~mY1m:w~\l~G1\lm~1 t1 , 
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- ~ -

~. A).tlru'1 1~bbtl ~\l'1Jel\lvTI~!:!'1Jl1'V'lij~m,~ru:::A\l'Vl'Ufl11) ijtl1!:J fl1) 1 -ff 'l1'U~'U'U1'Ub~el'111)~ , , , 
b~!:JV11!:J bb'11'11m)'161iel1Jbb'i!1J 1m.ff-:i1'U1~~-:ib~1J 

~-:id 1'111ll'i'1 el tl1\l~ \l'1Jel\l~~~ b D'UA) .tl C\J'r!L~ !:J'1Jl1'V'l\1111J~\j~~\l1J1~1 !:J , 
m. el\lA mtlflA)el\l~1'UVlel\l~'U~~-:i-:i'\JtJ):::iJ1ru 1 'LIV1m~ri11 '1~ m~:::ri1A) .tl ruer'i H bb'11 bb~ ~ -:i , , 

1~1~ tlel'Vl\1' bb~ :::)1 !:J fl1)fi1l'1 ~ bb~:::fi1A) .tl ruer'i~-:i fl~11 1~'1el~ A'1 el\l n'IJ bb 'U1'Vl1\l fl1 )oW\J1)C\J11'111ll'i'1el tl1\l , , 
~\l'1lel\l~~~ b ll'LI1'1~ 1~ t:JMn'V'l Lb~ :::A) .tl ru'r!L~t:JMn'V'l 1 ~-W\J1)ru1 fa'UV1~el b tl~ t:J'Uli11~bb \J\l\l'IJ°l.h:::mru 1~t:J ~el , , 
i.J5mmm:::L Dt:J'Um:::V1)1.:JiJV11~ 1 'Vlt:J11~1t:J16m).:J'IJ'IJ):::iJ1ru'1Jel.:Jel-:if1 m'IJ flA)el.:J~1'LIVi'el-:i~'U 'V'l.1'1 . ~ct<i'.<91 

~\lL~t:J'U1l1b ~el 1 'IJ)~'Vl)1'\J Lb~::: bL~-:i 1 ~el-:if1m'IJnA)el\l~1'UVlel\l~'U~m U'Ubb 'U1V11-:ii.J5'1J1i~el 1 iJ 

' o v .c::t. v SI .c::t. 

'11'Ufl'\J)'Vf1)fl1)A~\l'Vlel\l()'U 

(u1E.J~~'W'Vl{ '1nn:::vnn) 

elB'\J~m1l~\lb'1~1Jfl1)tlflmel-:iVfel-:i~'U 

~1'Ufl1)~~'1))b~'Uel~Vl'U'Ubb~:::~\ill'U1):::'\J'\J\l'\JUW1J1UJ , , 
l 'Vl)iai''V'll-1 0 ~~ci'.<91 ~000 ~el <9l~ci'. 

l 'V1)'11) o ~~ci'.<91 ~oci'.~ 
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li11eJ~1.:inT~~1LL'Un'Ll"j::Ln'Vl"j1a~1a~.:i'tleJ.:i~~~Ltl'U1'a~LL6'::f'1"jnru'1 • • 
'1.h::nm.J'Vltl'.:J~eJm1l~.:Jb£'1'i1ln1"jtlnf'1"jeJ.:j~eJ.:J~'U ~ 1J'VI oW:oW:.1£1/1 @1£la:'W: 6'.:J1'U~ 1£16'11 ih"l'U1EJ'U 1£lct'ct'c;< 

***************** 

., .. 
- VI 'lJ\l '1 v 

cJ - ~ 
- Lmv.:iriviL'16ll6lltnV1L'1fl 

d 
- Lmv.:iL'11::m::vi1~ 

a 
6lJ \J1 V1 L'1 fl 
.J a a 

- viwum::m~6ll'U1V1L'1fl 

~., ., a 
- blJ'\J11VlV1L'V1'1fl 

- m11m 
" ., "" ... 

- Lfl18~'11'1~fl 

- LL 'lh\l'1'\JflWV11'U~1 

- m1cn.:i 

- 6ll1~\l (m::~rn.J~1) 
.,, Jt 

- VlCl~'l.J 
\J 

- ~::LLm\l11\lLvfl'111 

- Lr1~8\l~V1 L Yll.J 
d ., 

- Lmv.:i~vinwvi1~ 

d a 
- Lmv.:iLCJum::vi1~ 

- ~ClJLL'1 
"" .,, 

- .fl1WL6lJCJ'l.J, LLc.J'UVl 
., ' 

- ~1::u1l.lo1CJ1'1n~ru 

- Lbc.J\lUV1'1.JWfl1P1 

- LL~'Ull1CJzjmhurn1'U 
'Vl~v'Vli.11 CJ\l1'U LL~'Ull1 CJ 

'111'11V1~mL~'Ull1 CJ 

vl1\l 1 
- ~~' lJ1'UU~'\JLL'1\l (viv~'U) 
- ~1l.J (viv~'U) 

" ... ., .. 
- 'U1'14fl1~\l'Vl1BLb6ll1'U 

- ~1::~viu1'1.J 
• \J 

- ~1::u1l.J1'1.J'1°1'1v\l 
\J 

- m::Lth 
., a 

- ~1'1J\l6ll'l.J1V1b'1fl 

"1'1 "1 

- n1::m~ 

- 'Vlijfl 

- ~'U'18 

- tl1nm 

- CJ1\l'1'\J 
" 

- 'l11cn'1uf11~~ 

- Lvium1 
a 

- '11V1LCJ'Um::vi1~ 

- fl11 

- 61!8\lLvfl'111 

- ~~'\Jc.J\l'Vlijfl 

- tl1V1ijntJ~'U'Vl 
- bVltl Vl 1 ~ LL'U'U1'1 

- J1cn'1um::m~16ll 
- m::vi1~16ll 

- 1~'U11~V1 

- ri~tl 

- Lun 

' - flWV11~r111'\Jv'U 

- nwm~16ll 

- bb tll.J 
., "" 

- m~vi'UClJ'll 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ราคา 130,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า   
1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ

นาท ีหรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วย  

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 

 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 ราคา 350,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
2 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ 

ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จ านวนไม่น้อยกว่า  4 หน่วย  
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

3. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่1 ราคา 410,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์  (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 
 

4. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่2 ราคา 740,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ที่ ใช้ ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 
 

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1  
ราคา 200,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor 

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือดีกว่า แบบ 

Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
และ Fiber Channel ได ้ 

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย   
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2  
ราคา 500,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid 

State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1  
- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
และ Fiber Channel ได ้

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  

 
 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 
บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 17,000 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
  
 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคา 20,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.2 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB   
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

 
15. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถท างานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได ้ 
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB และ            

มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย 
- สามารถท างาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 

   
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่1 ราคา 16,000 บาทต่อเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ 
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17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่2 ราคา 30,000 บาทต่อเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ 
 
 

18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ราคา 42,000 บาทต่อเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ 
 
 
19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network 
Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  
ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ ์เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได ้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
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20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่2 ราคา 400,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network 
Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้
อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ ์เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได ้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps 
 
 
21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ราคา 850,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์  

(logs or Events) ที่ เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ เป็น  appliances และ non-appliances เช่น Firewall, 
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได ้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps 
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22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที ่1 ราคา 240,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง 
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP 

Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP 
Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได ้

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได ้

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได ้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring)  ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
 
 

23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที ่2 ราคา 1,000,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 25 Gbps 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, 
IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได ้

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได ้

- สามารถท างานลักษณะ Transparent Mode ได้  
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได ้
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
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24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 430,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS, 
DDOS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode 
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
 

25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่2 ราคา 1,400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถท างานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS, 
DDoS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps  
- เมื่ออุปกรณ์ เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  (Bypass Traffic)  โดยช่องสัญญาณ  

In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ  
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการส่งผ่านข้อมูล
ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได ้ 
- อุปกรณ์ที่ น า เสนอจะต้ องสามารถท า งานแบบ  In-Line (Bridge)  หรื อ  Transparent และ  

Span-mode (Monitor) ส าหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 
- มีความสามารถในการท างานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS ได้เป็น

อย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) กับอุปกรณ์ภายนอกได้ 
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ 

- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL injection  

- สามารถท ารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท     

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถท างานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน 
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า 
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
28. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว  

 
29. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 
110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 

- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

30. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน 
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad)  

ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack  
 

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

 

admin
Typewritten text
100



 14 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีช่องส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

 
36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า  3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า  3 

ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)  
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

 
37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3,    

RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

38. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 230,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย

โดยเฉพาะ 
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps    
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
39. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ราคา 230,000 
บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ 
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
- รองรับการท างานได้อย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ 

Layer7 Load Balance  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

 
40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

 
44. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 

45. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
48. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
 
49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 54,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

 
 
50. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 

(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
 
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
 

52. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi         
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
 
 
53. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition 

Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า 
- มีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ 

2) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 
และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร 

- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได้ 
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า 
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA) 

หรือ Nylon ได ้
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้ 

 
54. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
55. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่1 ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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56. สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่2 ราคา 29,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

57. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
58. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  

1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
 
59. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

 
60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
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61. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

 
62. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

63. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA  (1,200 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี

 
64. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี

 
65. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาท ี

 
66. ค่าเช่าพื้นทีตู้่ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 
42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข 
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข 
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจ านวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
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- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ ารั่วซึม 
 

67. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า 

 
68. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า 

 
69. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด 
 
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย 
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
ราคา 28,000 บาทต่อชุด 
 
71. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด 
 
72. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 
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ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ทุรกันดาร หรือ

พ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design 
for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น 

8. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่ตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-
location) ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001 
เป็นต้น 

9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น 
CSA-STAR เป็นต้น 

10.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน 

11.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

13. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่าหมึกพิมพ์ขาว -ด าที่ปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5                 
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.04 บาท     
ต่อแผ่น 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.08 บาทต่อแผ่น    
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.92 บาท

ต่อแผ่น 
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.75 บาท
ต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  ราคาไม่ควรเกิน 1.80 บาท
ต่อแผ่น 

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.88 บาท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์

จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.59 บาทต่อแผ่น    
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 

0.04 บาทต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคาไม่ควรเกิน 0.88 บาทต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.31 บาทต่อแผ่น 

14. ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรค านึงถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์   
ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

15. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ เป็นต้น ควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางก ารจ้าง 
ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 

16. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ สพร., 
ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ของ สพร., ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) 
ของ สพร. เป็นต้น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความซ้ าซ้อนของระบบในภาครัฐ   

17. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน  
การจัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 

18. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้    
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ  * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน   

ลักษณะการใช้งาน 
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
1.2 งานเอกสารในส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3 งานบันทึก ส ารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงท่ัวไป 
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
1.7 งานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  และความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

ลักษณะการใช้งาน 
2.1 งานค านวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3 งานด้านการค านวณ และสร้างแบบจ าลองส าหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5 งานสร้างแบบจ าลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ ค านวณ และออกแบบการท างานด้านวิศวกรรม 
2.6 งานสร้างแบบจ าลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7 งานสร้างแบบจ าลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์ 
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการค านวณอย่างชัดเจน 

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก เช่น การจัดหน้า

เอกสารส าหรับงานพิมพ์ การจัดท าโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูล 

วีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว   
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น

อย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 

หรือดีกว่า 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ราคา 48,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่
น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 

หรือดีกว่า 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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4 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ราคา 92,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่
น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 

หรือดีกว่า 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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5 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา 46,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย

กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา 48,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 20 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย

กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 

admin
Typewritten text
119
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา 58,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย

กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 

หรือดีกว่า 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได ้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้
เป็นอย่างน้อย 

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

admin
Typewritten text
120



8 
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย

กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.08 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 

หรือดีกว่า 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
 
9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
11. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง ราคา 125,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
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- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
 
12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม 
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอ่ืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายเท่านั้น 

2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ใน
กรณีหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือเพ่ิมเติมจากระบบเดิม หรือเพ่ือทดแทน
เฉพาะบางจุดที่ช ารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพ้ืนที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น ตาม
นโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมี ระบบที่พร้อมให้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ 

3. หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเมื่อด าเนินการติดตั้งแล้ว
เสร็จ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป 

4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา ต้องท าการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP 
Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) หรือศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th) 

5. การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel ที่มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
และต้องมีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6. การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ต้องการน าภาพไปวิเคราะห์เฉพาะงาน หน่วยงานควรพิจารณา
ก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ให้เหมาะสม
เช่น พ้ืนที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ค่าความละเอียดของภาพ ค่าคุณภาพ
ของวีดีโอ ค่า frame rate เป็นต้น 

7. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรค านึงถึงค่าความแม่นย าในการตรวจจับวัตถุหรือบุคคล ความถูกต้องใน
การอ่านหรือการรู้จ าภาษาไทย ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบการแจ้งเตือน การติดตั้งที่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและออกแบบ หรือก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก .) 
ที่ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนด (ถ้ามี) 
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ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไม่ให้ซ้ าซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอื่น 
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ 

หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น 
4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) ภายในราคา

ที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ควรพิจารณาก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมของอุปกรณ์ที่จัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

เช่น ค่า F-stop ค่า IRE หรือสามารถปรับภาพให้มีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นต้น 
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น 
7. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ

บริหารงานที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น มอก ., International Organization for Standardization (ISO) 
เป็นต้น 

8. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction/Elimination of Environmentally 
Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบ
เพ่ือง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product 
Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการ
ซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) 
หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น 

9.  ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับมาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น มอก. , Federal Communications 
Commission (FCC) เป็นต้น 

10. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น 
มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian Standards 
Association (CSA) เป็นต้น 

11. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org 
12. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐาน ข้อปฏิบัติเพ่ิมเติม และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้   ในการ

จัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้อย่าง
น้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 
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หมายเหตุ ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 

 

ประเภทของกล้องวงจรปิด ลักษณะการใช้งาน 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่ว ไป ของบุคคล 
ภายในอาคาร 

2. รักษาความปลอดภัยของส านักงาน 
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะ

ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง 
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่ว ไป ของบุคคล 
ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพ้ืนที่ที่มีแสง
สว่างน้อย 

2. รักษาความปลอดภัยของส านักงาน  
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะ

ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง 
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น 

4. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มี
ฝุ่นและกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66  

3.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่บริเวณกว้าง
และในพื้นที่ท่ีมีแสงสว่างน้อย 

2. ตรวจจับภาพโดยสามารถปรับมุมมอง หรือ
ขยายภาพทั่วไป 

3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย 

4. สามารถติดตั้ ง ใช้ ง าน พ้ืนที่ ทั้ งภายในและ
ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่นและกันฝนกันน้ า ได้
ตามมาตรฐาน IP66 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่บริเวณกว้าง
และในพื้นที่ท่ีมีแสงสว่างน้อย 

2. ตรวจจับภาพโดยสามารถปรับมุมมอง หรือ
ขยายภาพประสิทธิภาพสูง 

3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย 

4. สามารถติดตั้ ง ใช้ ง าน พ้ืนที่ ทั้ งภายในและ
ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่นและกันฝนกันน้ า ได้
ตามมาตรฐาน IP66 
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

 

 

ประเภทของกล้องวงจรปิด ลักษณะการใช้งาน 

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น 

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุ คคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น 

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุ คคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
6. ตรวจจับภาพอ่ืนๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง 

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น 

2. วิ เ คราะห์ เปรี ยบเทียบ ใบหน้ าบุ คคล  กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ  
6. ตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ 
7. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
8. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น

และกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66  
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น 

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุ คคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ  
6. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
7. ตรวจจับภาพอ่ืนๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง 
8. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น

และกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66 
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 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ภาพรวมโครงการ 
ชื่อโครงการ  
ปีงบประมาณ  
ชื่อหน่วยงาน  
สถานที่ติดตั้ง  
วัตถุประสงค์  ความปลอดภัย  จ านวน ……….. ชุด 

 การจราจร    จ านวน ……….. ชุด 
 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจ านวน ……….. ชุด 
 อ่ืนๆ …………………………………………………จ านวน ……….. ชุด 

องค์ประกอบระบบ 
1. จุดติดตั้ง (Site) จ านวน …………………. จุด 
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 IP จ านวน ……… ชุด   Analog จ านวน ……… ชุด อ่ืนๆ ………………………. จ านวน …….. ชุด 
3. ชุดหุ้มกล้องส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน ……… ชุด 
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จ านวน ……… ชุด รองรับภาพจากชุดกล้องฯ จ านวน ……….. ชุด 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์………………………………..โทรสาร………………………….. 
มือถือ……………………………………email…………………………….. 

 
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประเภทกล้อง ชุดกล้อง IP จ านวน …………. ชุด ชุด Analog จ านวน ………… ชุด 
ความละเอียดของภาพ  SD ไม่น้อยกว่า 4CIF 

 HD ไม่น้อยกว่า 720p 
 อ่ืนๆ ………………… 

 ไม่น้อยกว่า 540 TVL 
 อ่ืนๆ ………………… 

ระบบการบีบอัดภาพ  H.264   MJPEG     MPEG-4 
1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องส าหรับภายนอกอาคาร 
ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66       อ่ืนๆ.......…………………………………………………. 
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1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล 
ระยะเวลาในการเก็บภาพ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 อ่ืนๆ ………………………… 
ความละเอียดของการบันทึกภาพ  SD ……… CIF   HD …………. P   อ่ืนๆ ………….. 
อัตราความเร็วการบันทึก  SD ไม่น้อยกว่า 25 เฟรมต่อวินาที 

 HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที 
 อ่ืนๆ ………………… 

1.4. ระยะเวลารับประกัน ……………….. ปี ภายหลังการตรวจรับ  อ่ืนๆ ………………………… 
1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK  รองรับ   ไม่รองรับ 
1.6. รายละเอียดต าแหน่งกล้องทั้งหมด 

เลขที่ จุดติดตั้ง 
(1-6)* 

ประเภทจุด
ติดต้ัง 
(1-5)* 

ต าแหน่งติดตั้งกล้อง จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพ่ิมเติม 
จุดติดตั้ง ประเภทจุดติดตั้ง 

1. เขตชุมชน/พ้ืนที่สาธารณะ 
2. สถานีขนส่ง 
3. หน่วยงานราชการ 
4. ถนน/สี่แยกจราจร 
5. Nature observation (ประตูน้ า) 
6. นิคมอุตสาหกรรม 

1. ภาพรวมพ้ืนที่ 
2. ทางเข้า-ออก 
3. ที่จอดรถ 
4. จุดรับ-ส่งสินค้า 
5. พ้ืนที่เฝ้าระวัง 
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    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2561 
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ค ำน ำ 
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาภายในประเทศ 
จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ 
  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร ได้จาก 
เว็บไซต์ส านักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
 

กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ 

ธันวำคม 2561 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 - 2 
2. ครุภัณฑ์การเกษตร 3 - 4 
3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 - 6 
4. ครุภัณฑ์การศึกษา 7 - 7 
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 8 - 9 
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 - 11 
7. ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ 12 - 12 
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13 – 16 
9. ครุภัณฑ์โรงงาน 17 - 18 
10. ครุภัณฑ์ส านักงาน 19 - 22 
11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 23 - 23 
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 24 - 24 
 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 26 - 35 
2. ครุภัณฑ์การเกษตร 36 - 40 
3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 41 - 52 
4. ครุภัณฑ์การศึกษา 53 - 54 
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55 - 56 
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 57 - 59 
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 60 - 61 
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 62 - 68 
9. ครุภัณฑ์โรงงาน 69 - 70 
10. ครุภัณฑ์ส านักงาน 71 - 75 
11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 76 - 80 
12. ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ 81 - 82 
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      หน้า 

ภาคผนวก 
 
1. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 48     84 - 84 
 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2516 
 เรื่อง กำรก ำหนดรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์และบ้ำนพักข้ำรำชกำร 
2.  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28  85 - 87 
 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556 
 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทำง และวิธีปฏิบัติในกำรเปิดเผย 
 รำคำกลำงของทำงรำชกำร 
3.  หนังสือส ำนักงบประมำณ ที ่0731.1/ว 24  ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2561                         88 - 88 
     เรื่องบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

1  ครภัุณฑ์ก่อสรำ้ง

1.1  เครื่องผสมคอนกรตี เครื่อง
  1.1.1  ชนิดเหล็กเหนียว 52,000 26
  1.1.2  ชนิดเหล็กหล่อ 54,300 26

1.2  เครื่องสั่นคอนกรตี เครื่อง
  1.2.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 18,000 26
  1.2.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 19,000 26
  1.2.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 17,800 26

1.3  เครื่องตบดิน เครื่อง 21,000 26

1.4  รถขุดตีนตะขำบ คัน
  1.4.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000 26 - 28
  1.4.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 26 - 28
  1.4.3  ขนาด 200 แรงม้า 6,800,000 26 - 28

1.5  รถตักหน้ำขุดหลัง คัน
  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 2,800,000 28 - 30
  1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 28 - 30

1.6  รถตักล้อยำง คัน
  1.6.1  ขนาด 100 แรงม้า 4,000,000 30 - 32
  1.6.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 30 - 32

1.7  รถเกลี่ยดิน  ขนำด 150 แรงม้ำ คัน 7,500,000  32 - 33

1.8  รถบดล้อเหล็ก  ขนำด 10 ตัน คัน 2,900,000 33 - 34

1.9  เครื่องอัดอำกำศ  ขนำด 300 ลิตรต่อนำที เครื่อง 66,000 34 - 35

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

2  ครภัุณฑ์กำรเกษตร

2.1  รถฟำรม์แทรกเตอร ์ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ คัน
  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 372,000 36
  2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 571,000 36
  2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,100,000 36

2.2  รถไถ คัน
  2.2.1  ขนาด   8 แรงม้า 63,900 36
  2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 66,000 36

2.3  เครื่องพ่นยำ เครื่อง
 2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพื้น
      -  ขนาด  2.5  แรงม้า 13,800 37
      -  ขนาด  3.5  แรงม้า 16,800 37
 2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 34,200 37

2.4  เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง 59,000 37

2.5  เครื่องช่ัง เครื่อง
  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 19,800 37 - 38
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 22,000 37 - 38
 2.5.2  แบบดิจติอล
           -  ขนาด   300 กโิลกรัม 12,300 37 - 38
           -  ขนาด   500 กโิลกรัม 14,000 37 - 38
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 17,700 37 - 38
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 21,000 37 - 38
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

2.6  เครื่องสูบน  ำ เครื่อง
  2.6.1  แบบหอยโข่ง 
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 7,100 38 - 39
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 9,100 38 - 39
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 22,500 38 - 39
          เคร่ืองยนต์ดีเซล
           -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400 39
           -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000 39
          มอเตอร์ไฟฟ้า
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 11,000 39 - 40
           -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200 39 - 40
           -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100 39 - 40
  2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 82,400 40
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

3  ครภัุณฑ์กำรแพทย์

3.1  เตียงเฟำว์เลอร์ เตียง
  3.1.1  ชนิดมือหมุน
           -  แบบ ก 16,600 41
           -  แบบ ข 16,800 41
  3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 47,300 41

3.2  เตียงตรวจภำยใน เตียง 22,000 42

3.3  เตียงท ำคลอด เตียง 50,000 42

3.4  รถเข็นชนิดน่ัง คัน 7,500 43

3.5  รถเข็นชนิดนอน คัน 19,000 43

3.6  รถเข็นท ำแผล คัน 13,500 43

3.7  รถเข็นอำหำร คัน 9,300 44

3.8  รถเข็นผ้ำเป้ือน คัน 13,500 44
  

3.9  หม้อต้มเครื่องมือ เครื่อง 12,800 44

3.10  ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000 44 - 45

3.11  เครื่องดูดเสมหะ เครื่อง 12,500 45

3.12  เครื่องช่ังน  ำหนัก เครื่อง
3.12.1  แบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง 8,000 45
3.12.2  แบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 20,000 45

3.13  เครื่องวัดควำมดันโลหิต เครื่อง
3.13.1  แบบต้ังพื้น 7,700 45 - 46
3.13.2  แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000 46
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

3.14  ยนิูตท ำฟัน ชุด 460,000 46 - 50

3.15  เครื่องป่ันและผสมสำรอุดฟัน เครื่อง 12,000 51

3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอ้มเก้ำอี สนำมและโคมไฟ ชุด 65,000 51 - 52

admin
Typewritten text
140



7

ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

4  ครภัุณฑ์กำรศึกษำ

4.1  จกัรท ำลวดลำย คัน 8,800 53

4.2  จกัรพันรมิ คัน
  4.2.1  แบบธรรมดา 13,900 53
  4.2.2  แบบอตุสาหกรรม 24,500 53

4.3  จกัรอุตสำหกรรม คัน
  4.3.1  แบบเย็บผ้า 16,000 53
  4.3.2  แบบเย็บหนัง 18,000 53

4.4  หุ่นจ ำลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตัว ตัว 18,000 53

4.5  หุ่นจ ำลองกล้ำมเนื อ สลับเพศได้ พรอ้มอวัยวะภำยใน ตัว
 แบบเต็มตัว 145,000 53

4.6  หุ่นจ ำลองฝึกท ำคลอดและฝึกตัดเยบ็ พรอ้มทำรกและ ตัว
 อุปกรณดั์นศีรษะเด็ก
  4.6.1  แบบคร่ึงตัว 110,000 53
  4.6.2  แบบเต็มตัว 207,000 53

4.7  หุ่นจ ำลองฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขั นสูงขนำดเต็มตัว ตัว
  4.7.1  แบบผู้ใหญ่ 460,000 54
  4.7.2  แบบเด็ก 420,000 54
  4.7.3  แบบทารก 380,000 54
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

5  ครภัุณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

5.1  จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ จอ
  5.1.1  ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 13,000 55
  5.1.2  ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 15,300 55
  5.1.3  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 24,300 55
  5.1.4  ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 35,200 55
  5.1.5  ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 45,500 ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว 55

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2  เครื่องฉำยภำพ  3  มิติ เครื่อง 20,000 55

5.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่อง
  5.3.1  ระดับ SVGA 
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100  ขนาดสูงกว่า  3,400 ANSI Lumens 55 - 56

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.3.2  ระดับ XGA
           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700  55 - 56
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 32,700 55 - 56
           -  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 33,700 55 - 56
           -  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500 55 - 56
           -  ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500 55 - 56
           -  ขนาด 5,000 ANSI Lumens 70,200 ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens 

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เครื่อง
  5.4.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          - ขนาด 32 นิ้ว 7,300 ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.4.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
          -  ขนาด 40 นิ้ว 12,100 ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

5.5  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เครื่อง
  5.5.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          ขนาด 32 นิ้ว 9,500 ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.5.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
           -  ขนาด 40 นิ้ว 14,000 56
           -  ขนาด 48 นิ้ว 18,700 56
           -  ขนาด 55 นิ้ว 19,600 ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

  5.5.3 ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
           -  ขนาด 49 นิ้ว 24,100 56
           -  ขนาด 50 นิ้ว 24,400 56
           -  ขนาด 55 นิ้ว 27,500 ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

6  ครภัุณฑ์งำนบ้ำนงำนครวั

6.1  ตู้เยน็ ตู้
  6.1.1  ขนาด   5 คิวบิกฟุต 6,500 57
  6.1.2  ขนาด   7 คิวบิกฟุต 9,400 57
  6.1.3  ขนาด   9 คิวบิกฟุต 14,700 57
  6.1.4  ขนาด  13 คิวบิกฟุต 18,500 57
  6.1.5  ขนาด  16 คิวบิกฟุต 24,700  ขนาดสูงกว่า  20  คิวบิกฟตุ 57

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตู้แช่อำหำร ตู้
  6.2.1 ขนาด  20  คิวบิกฟุต 35,000 57
  6.2.2  ขนาด 32  คิวบิกฟุต 48,400 57
  6.2.3  ขนาด 45  คิวบิกฟุต 66,000  ขนาดสูงกว่า  45  คิวบิกฟตุ 57

 เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3  เครื่องท ำน  ำเยน็ แบบต่อท่อ เครื่อง
  6.3.1  ขนาด 1 กอ๊ก 13,400 57
  6.3.2  ขนาด 2 กอ๊ก 14,600 57
 

6.4  เครื่องท ำน  ำรอ้น-น  ำเยน็ แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก เครื่อง 25,100 57

6.5  เครื่องตัดหญ้ำ เครื่อง
  6.5.1  แบบข้อแข็ง 9,500 58
  6.5.2  แบบข้อออ่น 10,900 58
  6.5.3  แบบเข็น 13,000 58
  6.5.4  แบบล้อจกัรยาน 12,000 58
  6.5.5  แบบนั่งขับ 182,000 58

6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่อง
 6.6.1 ขนาด    22   นิ้ว 11,000 58
 6.6.2 ขนาด    29.5 นิ้ว 17,500 58

6.7  เตำแก๊ส เตำ 9,900 59

6.8  เตำอบไมโครเวฟ เตำ 13,000 59
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

6.9  เครื่องดูดควัน เครื่อง 18,600 59

6.10  เครื่องซักผ้ำ เครื่อง
6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 18,000 59
6.10.2 แบบอตุสาหกรรม
        - ขนาด   50 ปอนด์ 268,000 59
        - ขนาด 125 ปอนด์ 760,000 59
        - ขนาด 200 ปอนด์ 1,350,000 59
        - ขนาด 400 ปอนด์ 2,800,000 59

6.11  เครื่องอบผ้ำ เครื่อง
 6.11.1 ขนาด    50 ปอนด์ 200,000 59
 6.11.2 ขนาด  100 ปอนด์ 250,000 59
 6.11.3 ขนาด  200 ปอนด์ 430,000 59
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

7 ครภัุณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

7.1  เครื่องรบัส่งวิทยุ เครื่อง
 ระบบ VHF/FM
 7.1.1  ชนิดมือถือ   5 วัตต์ 12,000 60
 7.1.2  ชนิดประจ้าที่
         - ขนาด 10 วัตต์ 28,000 60
         - ขนาด 40 วัตต์ 30,000 60
 7.1.3  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000 60

7.2  เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

 7.2.1   ขนาด 3 กโิลวัตต์ 23,300 60 - 61
 7.2.2   ขนาด 5 กโิลวัตต์ 52,000 60 - 61
 7.2.3   ขนาด 10 กโิลวัตต์ 150,000 60 - 61
 7.2.4   ขนาด 15 กโิลวัตต์ 246,000 60 - 61
 7.2.5   ขนาด 25 กโิลวัตต์ 408,000 60 - 61
 7.2.6   ขนาด 50 กโิลวัตต์ 500,000 60 - 61
 7.2.7   ขนาด 100 กโิลวัตต์ 670,000 60 - 61
 7.2.8   ขนาด 200 กโิลวัตต์ 1,247,000 60 - 61
 7.2.9   ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,700,000 60 - 61
 7.2.10 ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,364,000 60 - 61
 7.2.11 ขนาด 500 กโิลวัตต์ 3,350,000 60 - 61
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ
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(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

8  ครภัุณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลำง
8.1  รถน่ังส่วนกลำง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 62
  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 65 กโิลวัตต์ 743,000 62
  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
           หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 85 กโิลวัตต์ 931,000 62

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,000 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 90 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 652,000 62
         - แบบดับเบิ้ลแค็บ 729,000 63
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
          - แบบธรรมดา 575,000 63
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 63
          - แบบดับเบิ้ลแค็บ 868,000 63
 8.2.3  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
         - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 63
         - แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,025,000 63
 8.2.4  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
         - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 64
         - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 64
 8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  
         2,700 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 75 กโิลวัตต์
         - แบบ 4 ล้อ 982,000 64
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 8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์ 1,075,000 64
 8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 105 กโิลวัตต์ 1,375,000 64
 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบกระบะเหล็ก 1,920,000 64
         - แบบกระบะเทท้าย 1,980,000 64
         - แบบบรรทุกน้้า 2,500,000 65

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 950,000 65
 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบเปิดข้างเทท้าย 2,119,000 65
         - แบบอดัท้าย 2,400,000 65

8.4  รถโดยสำรขนำด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1,288,000 66

8.5  รถยนต์ตรวจกำรณ ์ คัน
 8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 100 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์เบนซิน
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,280,000 66
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,483,000 66
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

 8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือก้าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์ดีเซล
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,290,000 66
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,570,000 66

8.6  รถพยำบำล (รถตู้) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 2,000,000 66 - 67

8.7  รถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิำตรกระบอกสูบ คัน  

 ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 1,000,000 67

8.8  รถจกัรยำนยนต์ คัน
 8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 40,800  67
 8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 48,500 67
 8.8.3 ขนาด 120 ซีซี 56,000 67
 8.8.4 ขนาด 150 ซีซี 87,000 67
 8.8.5 ขนาด 250 ซีซี 150,000 67
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

  ข. รถประจ ำต ำแหน่ง  
8.9  รถประจ ำต ำแหน่ง คัน

 8.9.1 ระดับรองอธิบดี

         หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
         - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,200 ซีซี หรือ
           ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์ 1,263,000 68
 8.9.2 ระดับอธิบดี
        รองปลัดกระทรวง
        เอกอคัรราชทูตประจ้ากระทรวง
        ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  

        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

        เลขานุการรัฐมนตรี  

        ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 1,676,000 68
 8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง  
        เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 2,799,000 68
 8.9.4 ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
        รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
        รองประธานวุฒิสภา
        รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 3,761,000 68
 8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี  
        รองประธานรัฐสภา
        ผู้นา้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 4,059,000 68
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

9  ครภัุณฑ์โรงงำน

9.1  กบไฟฟ้ำ แบบมือถือ ขนำด 5 นิ ว ตัว 14,800 69

9.2  เครื่องเจยี/ตัด แบบมือถือ ตัว
  9.2.1  ขนาด 5 นิ้ว 5,500 69
  9.2.2  ขนาด 6 นิ้ว 5,800 69
  9.2.3  ขนาด 7 นิ้ว 6,300 69
  9.2.4  ขนาด 9 นิ้ว 6,500 69

9.3  เครื่องขัดกระดำษทรำย แบบมือถือ เครื่อง
  9.3.1  แบบส่ัน ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 8,300 69
  9.3.2  แบบสายพาน
           -  ขนาด   75 มิลลิเมตร 7,600 69
           -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 9,300 69

9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ เครื่อง
  9.4.1  ขนาด 8 นิ้ว 5,600 69
  9.4.2  ขนาด 9 นิ้ว 6,900 70

9.5  เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนำด 12 มิลลิเมตร เครื่อง 9,500 70

9.6  เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ เครื่อง
  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000 70
  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 18,000 70

9.7  แม่แรงตะเฆ่ เครื่อง
  9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000 70
  9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000 70
  9.7.3  ขนาด 5 ตัน 27,700 70
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เครื่อง  

  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม 21,400  70
  9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 25,000  70
  9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม 30,000 70
  9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม 40,000 70
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10  ครภัุณฑ์ส ำนักงำน

10.1  เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ เครื่อง
 10.1.1  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 18,000 71
 10.1.2  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 30,000 71

10.2  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่อง
 10.2.1  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า )
           - ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 50,000 71
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 100,000 71
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 71
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 71
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 200,000 71
 10.2.2  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า และสี )
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 120,000 71
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000 71
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 350,000 71
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 450,000 71

10.3  เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจติอล เครื่อง
 10.3.1  ความละเอยีด 300 x 300 จดุต่อตารางนิ้ว 90,000 71
 10.3.2  ความละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 130,000 71
 10.3.3  ความละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 71
 10.3.4  ความละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 71

10.4  เครื่องท ำลำยเอกสำร เครื่อง
 10.4.1  แบบตัดตรง
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 28,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200 72
 10.4.2  แบบตัดละเอยีด
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 24,600 72
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 49,000 72
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900 72
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10.5  เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม เครื่อง
 10.5.1  แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000 72
 10.5.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,600 72

10.6  เครื่องบันทึกเงนิสด เครื่อง 25,000 72

10.7  เครื่องนับธนบัตร เครื่อง
 10.7.1  แบบต้ังโต๊ะ 49,900 72
 10.7.2  แบบต้ังพื้น 75,000 72

10.8  เครื่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน เครื่อง  ราคารวมค่าติดต้ัง

 10.8.1  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
           -  ขนาด 13,000 บีทียู 23,000 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 25,900 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 28,600 73
           -  ขนาด 20,000 บีทียู 30,600 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 32,400 73
           -  ขนาด 26,000 บีทียู 36,000 73
           -  ขนาด 30,000 บีทียู 40,200 73
           -  ขนาด 32,000 บีทียู 42,300 73
           -  ขนาด 36,000 บีทียู 47,000 73
           -  ขนาด 40,000 บีทียู 51,200  73
           -  ขนาด 44,000 บีทียู 53,300 73
           -  ขนาด 48,000 บีทียู 55,900 73
           -  ขนาด 50,000 บีทียู 57,000 ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.2  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 13,000 บีทียู 30,100 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 34,800 73
           -  ขนาด 20,000 บีทียู 41,500 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 43,400 73
           -  ขนาด 30,000 บีทียู 48,100 73
           -  ขนาด 36,000 บีทียู 55,400 73
           -  ขนาด 40,000 บีทียู 62,700 73
           -  ขนาด 48,000 บีทียู 71,000 ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

 10.8.3  แบบติดผนัง
           -  ขนาด 12,000 บีทียู 17,000 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 20,000 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 21,000 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 28,000 ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 12,000 บีทียู 24,200 73
           -  ขนาด 15,000 บีทียู 27,400 73
           -  ขนาด 18,000 บีทียู 29,900 73
           -  ขนาด 24,000 บีทียู 36,400 ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

 10.8.5  แบบตู้ต้ังพื้น 
           -  ขนาด 44,000 บีทียู 58,000 73
           -  ขนาด 56,000 บีทียู 61,000  ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู 73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.9  เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน เครื่อง  ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

 10.9.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           500 ซีเอฟเอม็ 47,000 73
 10.9.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า  

           1,000 ซีเอฟเอม็ 55,000 73

10.10  เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง
 10.10.1  ขนาด 15 ลิตร 13,000 73
 10.10.2  ขนาด 25 ลิตร 14,000 73

10.11  เครื่องขัดพื น เครื่อง 20,000 73
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

10.12  ถังน  ำ ใบ
  10.12.1  แบบไฟเบอร์กลาส 
             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 5,200 74
             -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 6,400 74
             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 8,300 74
             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 9,300 74
 10.12.2  แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร  6,400 74
 10.12.3  แบบสเตนเลส
            -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 8,700 74
            -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 11,300 74
            -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 15,000 74
            -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 18,100 74

10.13  เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติกแบบหน้ำเดียว เครื่อง 48,000 74

10.14  เครื่องสแกนลำยนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน เครื่อง 9,700 74

10.15  โต๊ะหมู่บูชำ ชุด 8,500 74

10.16  ตู้เหล็ก ตู้
 10.16.1 แบบ  2  บาน 5,500 74
 10.16.2 แบบ  4  ล้ินชัก 7,900 74

10.17  ตู้ล็อกเกอร ์ 18 ช่อง ตู้ 8,000 75
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

11  ครภัุณฑ์ส ำรวจ

11.1  กล้องระดับ ชุด
  11.1.1  ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า 22,000 76
  11.1.2  ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า 34,000 76 - 77

11.2  กล้องวัดมุม ชุด
  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 1 ลิปดา 85,000 77
  11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา
               (ระบบอตัโนมัติ ) 110,000 77 - 78
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  97,000 78 - 79
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พิลิปดา  85,000 79
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 20 พิลิปดา  80,000 79 - 80

11.3  เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ เครื่อง 24,500 80

11.4  เครื่องตรวจจบัโลหะใต้ดิน เครื่อง 19,500 80
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ล ำดับ ประเภท/รำยกำร หน่วยนับ หมำยเหตุ คุณลักษณะเฉพำะ

ที่ สังเขป

(หน้ำ)

รำคำต่อหน่วย

(บำท)
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)

12  ครภัุณฑ์วิทยำศำสตร์

12.1  กล้องจลุทรรศน์ กล้อง
  12.1.1  ชนิดตาเดียว 15,000 81
  12.1.2  ชนิด 2 ตา
            -  งานการสอน 32,500 81
            -  งานวิจยั 50,000 81 - 82
  12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล 245,000 82

12.2  เครื่องนับเม็ดยำ เครื่อง 268,000 82

12.3  เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง แบบตั งโต๊ะ เครื่อง 22,000 82
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

     1.1  เครื่องผสมคอนกรีต           1)  ถังผสมคอนกรีตท ำจำกเหล็กเหนียว  หรือเหล็กหล่อ

          2)  ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม 

               และ 5 ลูกบำศก์ฟตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว

          3)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
            หมายเหตุ : 1 ลูกบำศกฟ์ตุ = 28.30 ลิตร

     1.2  เครื่องสั่นคอนกรีต           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ

          3)  สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร

          4)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดต่ ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหวัเขย่ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

     1.3  เครื่องตบดิน           1)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  น้ ำหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 

          3)  แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน

          4)  ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที

 

     1.4  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เปน็รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว

               ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัและ Side Cutter

               (2)  ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศก์เมตร

               (5)  มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร

               (6)  มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร

               (7)  มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร

               (8)  มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที

          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

            4)  ระบบขับเคล่ือนเปน็แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

               ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคล่ือนอิสระได้ 

admin
Typewritten text
160



27

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          5)  ระบบเคร่ืองล่ำง

               (1)  ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

               (2)  แผ่นตีนตะขำบเปน็แบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ

                    600 มิลลิเมตร

               (3)  ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ

                    2,100 มิลลิเมตร

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight)

               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม

               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม

               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กิโลกรัม

          7)  แรงฉุดลำก (Drawbar pull)

               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กิโลกรัม

               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กิโลกรัม

               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กิโลกรัม

          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์

          9)  หลังคำกันแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์บอกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (4)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (6)  หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจำระบ ี1 ชุด

               (8)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                    ถึง 26 มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                    ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

             (14)  หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 

                    (Operation Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                      คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
            หมายเหตุ :  ก ำลังเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนด จะก ำหนดเปน็ก ำลังทั้งหมด (Gross Power)

                            หรือก ำลังสุทธิ (Net Power วัดที่  Flywheel) ซ่ึงหกัก ำลังของเคร่ืองมือ  

                            อปุกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วกไ็ด้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "ก ำลัง

                            เคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ " จงึสำมำรถเปน็ได้ทั้งขั้นต่ ำของก ำลังทั้งหมดหรือก ำลังสุทธิกไ็ด้

     1.5  รถตักหน้าขุดหลัง  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ

          1)  เปน็รถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย

               ระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำท ี ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

          5)  บุ้งกี๋ตัก

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกี๋ขุด

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำใหร้ถมั่นคง

                    ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร

               (3)  ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขุดลึกได้  ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม

          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง 

               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 1 ชุด

admin
Typewritten text
162



29

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจำระบ ี  จ ำนวน 1 ชุด

               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด

                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหวัเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation Manual)

                    คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          1)  เปน็รถตักหน้ำขุดหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 

               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ

               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำท ี ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

          5)  บุ้งกี๋ตัก

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร

               (3)  ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร

          6)  บุ้งกี๋ขุด

               (1)  ชุดบุ้งกี๋ขุดติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำใหร้ถมั่นคง

                     ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร

               (3)  ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร

               (4)  มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร

               (5)  มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม

          8)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์
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        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรกล

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 1 ชุด

               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร จ ำนวน 1 ชุด

               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (8)  กระบอกอัดจำระบ ี  จ ำนวน 1 ชุด 

               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (10)  ชุดประแจบล็อกส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน

                    พร้อมกล่องเหล็ก

             (11)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 

                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (13)  สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหวัเก๋ง จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation

                    Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่

                    (Parts Book)

      1.6  รถตักล้อยาง  1.6.1  ขนำด 100 แรงม้ำ 

          1)  เปน็รถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋

               เปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หกัเล้ียวกลำงล ำตัว

               มีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ

          5)  ระบบเบรกเปน็แบบ Disc Brake

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 8,500  กิโลกรัม

          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้

               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60  ลูกบำศก์เมตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  8,500  กิโลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ  3,500  มิลลิเมตร
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          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

               50 แอมปต่์อชั่วโมง  มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

          9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

        10)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (7)  กระบอกอัดจำระบ ีจ ำนวน 1 ชุด

               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

             (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                    ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                    จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                    คู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.6.2  ขนำด  150  แรงม้ำ

          1)  เปน็รถตักล้อยำง ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋ 

               แบบใช้งำนตัก ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขัน้ต่ ำ

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

               หรือ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หกัเล้ียว

               กลำงล ำตัว มีมุมเล้ียวไม่เกิน 40 องศำ

          5)  ระบบเบรคเปน็แบบ Disc Brake

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 12,000  กิโลกรัม
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          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ

               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้

               (2)  มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30  ลูกบำศก์เมตร

               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  12,400  กิโลกรัม

               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ  3,700  มิลลิเมตร

          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

               50 แอมปต่์อชั่วโมง มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

         9)  หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

       10)  อุปกรณ์ประกอบ

              (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

              (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

              (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

              (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

              (5)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

              (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

              (7)  กระบอกอัดจำระบ ีจ ำนวน 1 ชุด

              (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชุด

              (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด

            (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 6 ชุด

            (11)  ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร

                   ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด

            (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 

                   ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

            (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด

            (14)  มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

            (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

                   (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 

                   และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.7  รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า           1)  เปน็รถเกล่ียดิน (Motor Grader )  ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

           2)  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ควำมเร็วรอบ

               เคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำท ี สตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วย

               ระบบไฟฟำ้

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังเปน็แบบ Power Shift ขับเคล่ือน 4 ล้อหลัง

               ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวเปน็แบบ Hydraulic แบบหกัเล้ียวกลำงล ำตัว

admin
Typewritten text
166



33

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          5)  มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร

          6)  น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน

          7)  ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร

               และครำดกรุยดิน ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก

          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร  จ ำนวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร 

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  กระบอกอัดจำรบ ี จ ำนวน 1 ชุด

             (15)  เกจ์วัดลมยำง  จ ำนวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ

                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    กำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.8  รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน           1)  เปน็รถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทอืนขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ล้อหน้ำเปน็

                ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเปน็ล้อยำง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ

               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที

          3)  ระบบถ่ำยทอดก ำลังเปน็แบบ Hydrostatic

          4)  ระบบบงัคับเล้ียวเปน็แบบ Hydraulic แบบหกัเล้ียวกลำงล ำตัว

          5)  ขนำดล้อเหล็กส่ันสะเทอืน

               (1)  ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ  2,000 มิลลิเมตร

               (2)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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          6)  ระบบส่ันสะเทอืน

               (1)  ควำมถีข่องกำรส่ันสะเทอืนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 คร้ังต่อนำที

               (2)  น้ ำหนักส่ันสะเทอืนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน

          7)  มีน้ ำหนักใช้งำน ( Operating Weight )  ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน    

          8)  หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy  ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์  

               (2)  เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

               (3)  เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 

               (4)  มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก

               (5)  เกจ์วัดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง

               (6)  เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท

               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเคร่ืองจักร  จ ำนวน 1 ชุด

               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน 2 ชุด

               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชุด

             (10)  ไส้กรองทกุระบบ จ ำนวน 5 ชุด

             (11)  อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชุด 

             (12)  ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (13)  ชุดประแจแหวนส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร

                    ถึง 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด

             (14)  กระบอกอัดจำรบ ี จ ำนวน 1 ชุด

             (15)  เกจ์วัดลมยำง  จ ำนวน 1 ชุด

             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ 

                    (Operation  Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)  และคู่มือ

                    กำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.9    เครื่องอัดอากาศ           1)  เปน็เคร่ืองอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ชั้น (Two-stage  Compressor)/

             ขนาด 300 ลิตรต่อนาที                 (Double stage) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบ   มีกำร์ดปอ้งกัน   

                ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ติดต้ังบนถังนอนแบบอยู่กับที่  

          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส

          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection

          4)  สำมำรถอัดอำกำศใหม้ีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์ 

               (150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)  และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery) 

               300 ลิตรต่อนำท ี(10 ลูกบำศก์ฟตุต่อนำท/ีซีเอฟเอ็ม)
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          5)  มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (0-20 บำร์)

          6)  ถังบรรจุอำกำศท ำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร 

               ( 10 ลูกบำศก์ฟตุ)

          7)  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปดิปดิลมอัดจำกถัง  และวำล์วถ่ำยน้ ำออกจำกถัง

          8)  เคร่ืองอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแหง้หรือแบบเปยีก

          9)  ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทยีบได้
            หมายเหตุ  :  เคร่ืองอดัอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เคร่ืองอดัลม เคร่ืองปั๊มลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร

     2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนำด 25 แรงม้ำ

           ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที

          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบเพำเวอร์  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.2  ขนำด 40 แรงม้ำ

          1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700  รอบต่อนำที

          3)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบไฮดรอลิก  หรือ ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

 2.1.3  ขนำด 85 แรงม้ำ 

          1)  เปน็รถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4  ล้อ  

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที

          3)  ระบบส่งก ำลัง

               (1)  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง

                    ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์

               (2)  มีล็อกเพลำทำ้ย (Differential Lock)

          4)  ระบบพวงมำลัยเปน็แบบเพำเวอร์  หรือ  ไฮโดรสแตติค

          5)  ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจำนแช่ในน้ ำมัน

          6)  ระบบไฮดรอลิก

               (1)  ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว

               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

     2.2  รถไถ           1)  เปน็รถไถชนิดเดินตำม 

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

          3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดขัน้ต่ ำ

          4)  มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหวัหมู ข้อเวียนซ้ำย
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     2.3  เครื่องพ่นยา  2.3.1  แบบใช้แรงดันของเหลว

          1)  ขนำด 2.5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพื้น

               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดแรงม้ำขัน้ต่ ำ

          2)  ขนำด 3.5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพื้น

               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเปน็ขนำดแรงม้ำขัน้ต่ ำ

 2.3.2  แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง

          1)  ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ

          2)  ควำมเร็วลมไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที

          3)  ควำมจุถังน้ ำยำไม่ต่ ำกว่ำ 13 ลิตร
            หมายเหตุ :  -  ชนิดต้ังพื้น เหมำะส ำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง ฟำร์มไก ่ฟำร์มหมู ฯลฯ

                            -  เคร่ืองพน่ยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ 

                               เคร่ืองพน่ยำแรงอดัสูง หรือ  Power Sprayer

     2.4  เครื่องพ่นหมอกควัน           1)  ปริมำณกำรฉีดพน่น้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  40 ลิตรต่อชั่วโมง

                     2)  ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  6  ลิตร

           3)  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
         หมายเหตุ :  ใช้ส ำหรับกำรก ำจดัแมลงและศัตรูพชืทำงกำรเกษตร  กำรฆำ่เชื้อโรค

                       หรือ กำรปอ้งกนั ก ำจดัแมลง ซ่ึงเปน็พำหะน ำโรค เช่น ยุง แมลง เปน็ต้น

     2.5  เครื่องช่ัง  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง

         1)  เปน็เคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถ่วง

         2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดพกิัดขัน้ต่ ำ

 2.5.2  แบบดิจิตอล

          1)  ขนำด 300 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม

          2)  ขนำด 500 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส
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               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม

          3)  ขนำด  1,000 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม

          4)  ขนำด  2,000 กิโลกรัม

               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเปน็แทน่แบบต้ังพื้น

               (2)  แทน่เปน็เหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเปน็สเตนเลส

               (3)  ขนำดแทน่ไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร

               (4)  อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม

     2.6  เครื่องสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโข่ง

          เคร่ืองยนต์เบนซิน

          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำท ีขนำด 5 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          3)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำท ี ขนำด 7 แรงม้ำ

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
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               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          เคร่ืองยนต์ดีเซล

          1)  สูบน้ ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          มอเตอร์ไฟฟำ้

          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

          2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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          3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที

               (1)  เปน็เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้

               (2)  ขนำดทอ่ส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด

               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ

               (5)  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 

                    ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้

  2.6.2  แบบทอ่สูบน้ ำพญำนำค

          1)  เปน็ทอ่สูบน้ ำแบบทอ่พญำนำค  ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หวัโต

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ

          3)  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที

          4)  ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น

          5)  ขนำดทอ่สูบน้ ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว

              ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร

          6)  ตัวทอ่สูบน้ ำท ำด้วยสเตนเลสแท ้เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ

               ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว

          7)  ตัวเคร่ืองติดต้ังบนแทน่เหล็กหนำแข็งแรง ขับเคล่ือนด้วยระบบมูเ่ล่ย์และสำยพำน

          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (1)  แทน่เหล็กเพื่อติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ มีล้อส ำหรับเคล่ือนย้ำย 2 ล้อ 

                    ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว

               (2)  สำยส่งน้ ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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   3. ครุภัณฑ์การแพทย์

     3.1 เตียงเฟาว์เลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ 

                     หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีปอ้งกันสนิมและพน่สีทบั

               (2)  พนักหวัทำ้ยเตียงท ำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด

               (3)  พื้นเตียงท ำด้วยโลหะ

               (4)  มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังใหสู้งขึน้

                    และหมุนยกเข่ำใหอ้ยู่ในลักษณะงอขำได้ 

                    มือหมุนเปน็ชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติกและไม่ต้องใช้น้ ำมันหล่อล่ืน

               (5)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 

                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่

               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.

               (1)  พนักหวัทำ้ยเตียงท ำด้วยโลหะเหล่ียมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว

                    ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เปน็สนิม

               (2)  พื้นเตียงปดู้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร

               (3)  มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด ส ำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง

                    ใหสู้งขึน้และหมุนยกเข่ำใหอ้ยู่ในลักษณะงอขำได้

               (4)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ

                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่

               (5)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

               (6)  อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึน้เตียงโครงท ำด้วยโลหะพน่สี 

                      พื้นปดู้วยไม้อัด ทบับนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                    รำวกั้นเตียงท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม เล่ือนขึน้ -ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟำ้

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบปอ้งกันสนิมและพน่สี

               (2)  ท ำงำนเปน็ระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟำ้  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

               (3)  พนักหวัทำ้ยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย

               (4)  สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ ำของเตียง 

                    ระดับหวัเตียง และระดับปลำยเทำ้

               (5)  มีระบบล็อกล้อ แบบ Central  Lock

               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร
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     3.2  เตียงตรวจภายใน           1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม  ปดู้วยเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทยีม

               สำมำรถพบัได้เปน็ 3 ส่วน

          2)  โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กันกระเทอืน

               และกันเล่ือน ด้ำนล่ำงมีม้ำขึน้เตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร 

               ปดู้วยยำงกันเล่ือนบนโลหะเรียบ หรือปดู้วยแผ่นโลหะขรุขระ

          3)  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  57 x 185 x 80  เซนติเมตร

          4)  สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและทอ่นล ำตัว

          5)  มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

     3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม  รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง

          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้

          3)  พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและส่วนปลำยเทำ้

               ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว สูงเทำ่กันตลอดควำมยำว

               ( สูงไม่รวมเบำะ ) ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเทำ่กันตลอดควำมกว้ำง

          4)  ส่วนล ำตัว

               (4.1)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปนืหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

               (4.2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใช้ฟนัเฟอืง ใหข้ึน้ลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะและด้ำนก้น

                       และใหย้กได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเล่ือนได้และต้องเล่ือนออก

                    มำใหพ้น้ปลำยเตียง (ส่วนล ำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร

               (4)  มีที่ใหม้ือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซ่ึงสำมำรถพบัเก็บได้

               (5)  มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซ่ึงถอดหรือพบัเก็บได้เมื่อไม่ใช้

               (6)  ทำงด้ำนก้นมีที่ส ำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง

               (7)  มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซ่ึงสำมำรถถอดเก็บได้ เล่ือนขึน้ลงได้

                    ปรับใหเ้อนได้ทกุทศิทำง

          5)  ส่วนปลำยเทำ้มีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ

          6)  มีเบำะฟองน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทยีมชนิดหนำ

               วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเทำ่กับขนำดเตียงแต่ละส่วน

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (7.1)  ม้ำขึน้เตียงชนิด 2 ชั้น ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ซ่ึงบผิุวด้ำนบน

                      ด้วยยำง ส ำหรับใหค้นไข้ก้ำวขึน้เตียง 1 ตัว

               (7.2)  เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ ำได้  ประมำณ 45-60 เซนติเมตร

                       พื้นรองนั่งท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม มีขำ 4 ขำ ท ำด้วยโลหะพน่สี

                       ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ
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     3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เปน็รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 นิ้ว

          3)  พื้นที่นั่งและพนักพงิหลังท ำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เปน็สนิม

          4)  ที่นั่งขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 นิ้ว

          5)  มีที่วำงเทำ้ท ำด้วยอะลูมิเนียม

          6)  มีที่วำงแขน 2 ข้ำง ท ำด้วยแผ่นโลหะไม่เปน็สนิม

          7)  มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

     3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เปน็รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนอนพร้อมเปลหำม

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว

          3)  ชั้นล่ำงมีที่ส ำหรับวำงของท ำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เปน็สนิม

               ติดกับตัวรถ

          4)  มีที่ส ำหรับใส่ถังออกซิเจน ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          5)  มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ

          6)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 200 x 80 เซนติเมตร

          7)  อุปกรณ์ประกอบ

               (7.1)  เสำน้ ำเกลือท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม 1 อัน

               (7.2)  เปลหำมท ำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เปน็สนิม 

                       มีเบำะหุ้มหนังเทยีม

               (7.3)  รำวกั้นเตียง

 

     3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เปน็รถเข็นท ำแผลชนิดมีอ่ำง

          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปกุส ำลี ประมำณ 3 ที่

          4)  มีล้ินชัก 2 ช่อง

          5)  มีรำวโลหะไม่เปน็สนิมกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น

          6)  ติดล้อทั้ง 4 ล้อ

          7)  มีที่จับส ำหรับเข็นเคล่ือนที่

          8)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32  นิ้ว

          9)  อุปกรณ์ประกอบ

               (9.1)  ถำดโลหะไม่เปน็สนิมพร้อมฝำปดิ 1 ใบ

               (9.2)  อ่ำงกลมโลหะไม่เปน็สนิม 1 ใบ

               (9.3)  ถังโลหะไม่เปน็สนิมพร้อมฝำปดิ 1 ใบ
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     3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เปน็รถเข็น 3 ชั้น 
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  มีล้อจ ำนวน 4 ล้อ

          4)  มีด้ำมจับเข็นเคล่ือนที่ได้

          5)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  18 x 32 x 32  นิ้ว

     3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน           1)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม บลุวดตำข่ำยโลหะไม่เปน็สนิมทั้ง 4 ด้ำน

          2)  พื้นท ำด้วยโลหะ

          3)  มีล้อยำงจ ำนวน 4 ล้อ

          4)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 105 x 70 เซนติเมตร

     3.9  หม้อต้มเครื่องมือ           1)  ใช้ได้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

          2)  ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม

          3)  เปน็หม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4  นิ้ว

          4)  ขนำดที่ก ำหนดวัดจำกภำยใน

          5)  มีถำดวำงเคร่ืองมือ ยกขึน้ลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน

          6)  มีระบบปอ้งกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ

               ตัดกระแสไฟฟำ้โดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป

     3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝำครอบตู้เปน็วัสดุใสเปดิออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปดิด้ำนหน้ำออก

               เพื่อเล่ือนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้

          2)  เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเทำ้ขึน้  

               โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้

          3)  บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพทัธ์ภำยในตู้ได้

          4)  ระบบควบคุมภำยในตู้เปน็แบบ Micro Processor Control

               สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat

               ตัดกระแสไฟฟำ้ได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยส ำหรับเด็ก

          5)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก

               (Servo Control)

          6)  มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟลิเตอร์

               ส ำหรับกรองแบคทเีรียและเชื้อโรคได้

          7)  มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี

               (7.1)  กระแสไฟฟำ้ขัดข้อง

               (7.2)  ระบบกำรท ำงำนขัดข้อง

               (7.3)  กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง

               (7.4)  อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ต้ังไว้

               (7.5)  อุณหภูมิที่ตัวผู้ปว่ยต่ำงจำกที่ต้ังไว้
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          8)  สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้

          9)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
 * หมายเหตุ เร่ืองคุณสมบติัทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบเุพิ่มเติมได้ตำมที่ผู้ใช้พจิำรณำ

                เหน็ว่ำเหมำะสม

     3.11  เครื่องดูดเสมหะ           1)  เปน็เคร่ืองดูดเสมหะชนิดหิ้ว 

          2)  ตัวเคร่ืองน้ ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม

          3)  Compressor  เปน็ชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston

          4)  มีมำตรวัดควำมดันได้ต้ังแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

               มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

          5)  มีขวดบรรจุเสมหะ

          6)  มีระบบปอ้งกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเคร่ือง

     3.12  เครื่องช่ังน ้าหนัก 3.12.1  แบบคำนสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง

           (1)  เปน็เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบคำนสมดุล (Machanical Balance)

               มีที่วัดส่วนสูงในตัว

          (2)  ชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 160 กิโลกรัม

          (3)  สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

          (4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 75 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

               195 เซนติเมตร

3.12.2  แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

          (1)  เปน็เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแทน่เหยียบแบบแสดงผลเปน็ดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว

          (2)  สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม

          (3)  สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

          (4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 60 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 

              200 เซนติเมตร

          (5)  สำมำรถวิเครำะหค่์ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

     3.13  เครื่องวัดความดันโลหิต 3.13.1 แบบต้ังพื้น

          (1)  เปน็เคร่ืองวัดควำมดันชนิดใช้ปรอท แบบต้ังพื้น

          (2)  ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบติัปรอทไม่เกำะติด

          (3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ช่วงระหว่ำง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

          (4)  ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหติไม่สำมำรถลบเลือนได้

          (5)  มีล้อเล่ือน  สำมำรถเคล่ือนที่ไปมำได้สะดวก
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           (6)  อุปกรณ์ประกอบ

               (6.1)  ผ้ำพนัแขนส ำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จ ำนวน 1 ชุด

               (6.2)  สำยยำงจำกผ้ำพนัแขนไปตัวเคร่ืองมีควำมยำวมำตรฐำน

               (6.3)  ลูกยำงส ำหรับอัดลมเข้ำผ้ำพนัแขนพร้อมล้ิน เปดิ - ปดิ บบีได้

                       สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุมควำมดัน  จ ำนวน 1 อัน

 

3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

          (1)  เปน็เคร่ืองวัดควำมดันโลหติอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม 

          (2)  เปน็กำรวัดแบบ Oscillometric

          (3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ

          (4)  มีระบบกำรพมิพผ์ลกำรวัดได้

          (5)  สำมำรถวัดควำมดันโลหติได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 

               และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที

     3.14  ยูนิตท้าฟัน  ก.  คุณสมบติัทั่วไป

          1)  ประกอบด้วย ระบบใหแ้สงสว่ำง ระบบเคร่ืองกรอฟนั ระบบควบคุม

               ระบบดูดน้ ำลำย ระบบน้ ำบว้นปำก และเก้ำอี้คนไข้

          2)  ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ ำ ส ำหรับเคร่ืองขูดหนิปนู พร้อมปุ่มปรับปริมำณน้ ำ

               และมีหวัต่อแบบ Non-return Valve ส ำหรับเสียบทอ่น้ ำได้

          3)  มีที่ดูฟล์ิมเอกซเรย์ ในต ำแหน่งที่ผู้ใหก้ำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน

          4)  ใช้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟำ้ใหไ้ม่เกิน 50 โวลต์

               ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังใหก้ับมอเตอร์ต้นก ำลัง

 ข.  คุณสมบติัทำงเทคนิค

          1)  ระบบใหแ้สงสว่ำง

               (1.1)  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน

               (1.2)  ใหค้วำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน

                       28,000 ลักซ์ (Lux: lx)

               (1.3)  ระยะโฟกัสที่ปฏิบติังำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 

               (1.4)  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)

               (1.5)  สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้

               (1.6)  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุไม่เปน็สนิม  

                       สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
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          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟนั

               (2.1)  เคร่ืองก ำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)

                     -  เปน็ระบบที่ไม่ใช้น้ ำมันหล่อล่ืน                            

                     -  ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ

                     -  จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที

                     -  สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์ ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที

                     -  มีระบบปอ้งกันมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ

                     -  ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร

                        พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถัง

                        และมีวำล์วเปดิปล่อยอำกำศอัดและน้ ำทิ้งติดต้ังใช้งำนได้อย่ำงสะดวก

                     -  มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ใหแ้รงดันอำกำศอัด

                        ในถังอยู่ในพกิัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ ำกว่ำ 5 บำร์

                     -  ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดต้ังในหอ้งติดต้ังยูนิตท ำฟนั 

                        โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด  ต้องมีองค์ประกอบ

                        และกำรติดต้ังเรียงล ำดับ ก่อนเข้ำยูนิตท ำฟนั ดังนี้

                                  ขจัดน้ ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย

                        Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี  Differential 

                        Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน

                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์

                        ที่มีประสิทธิภำพเทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน

                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure 

                        Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ

                        เทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดใหม้ีขนำดไม่เกิน 

                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential

                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มี

                        ประสิทธิภำพเทยีบเทำ่ จ ำนวน 1 ตัว

                                  ลดแรงดันของอำกำศใหเ้ปน็ 5 บำร์ ด้วย Air Regulator

                        พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว

                     -  ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เปน็ไปตำมที่ก ำหนด   

                        ข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ ำตำม  Quality Air Class

                        ที่ 1.6.1 ของ  ISO8573 (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน

                        Water Pressure Dew Point = 10    C Oil = 0.01 มิลลิกรัม

                        ต่อลูกบำศก์เมตร) โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิต

                        ชุดปรับปรุงคุณภำพลม
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          3)  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย

               (3.1)  ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอ  โดยมีคุณสมบติั

                    -  เปน็ชนิดที่มีรูน้ ำออกระบำยควำมร้อนของหวั Bur จำกกำรกรอฟนั

                       ที่ส่วนหวัไม่น้อยกว่ำ 3 รู

                    -  ข้อต่อ (Coupling) เปน็แบบ Quick Disconnecting

                       หมุนได้โดยรอบ และด้ำนทำ้ยเปน็แบบ Mid West Type (4 Holes)

                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้ โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง

                       135 องศำเซลเซียส

               (3.2)  ด้ำมกรอช้ำ

                    -  Micromotor เปน็ชนิด Electric หรือ Air Micromotor

                       โดยมีด้ำนทำ้ยเปน็แบบ Mid West Type (4 Holes)

                    -  สำมำรถต่อสเปรย์น้ ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้

                    -  มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหกัมุม (Contra-Angle)

                       อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ

                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง

                       135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor

               (3.3)  Triple Syringe สำมำรถเปำ่น้ ำหรือลม หรือน้ ำและลมพร้อมกัน

                       ปลำยทปิสำมำรถถอดออกฆำ่เชื้อด้วยกำรนึ่งฆำ่เชื้อได้

               (3.4)  สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทกุเส้นเปน็เส้นตรงท ำด้วยซิลิคอน

               (3.5)  ภำชนะบรรจุน้ ำกล่ันส ำหรับใช้กับหวักรอ

                    -  เปน็ภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์

                    -  มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร

                    -  สำมำรถถอดเปล่ียนภำชนะออกเพื่อเติมน้ ำหรือ

                       ท ำควำมสะอำดได้สะดวก

                    -  มีระบบระบำยลมทนัท ีก่อนถอดเปล่ียน

                    -  มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ

          4)  ระบบควบคุม

               (4.1)  ระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ

                    -  มีระบบ First Priority

                    -  มีระบบปอ้งกันกำรดูดน้ ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ

                    -  สำมำรถปรับปริมำณน้ ำและแรงดันอำกำศอัด

                       ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve

                    -  ต้องไม่มีกำรบบีหรือหกัพบัสำยที่เปน็ทำงเดินของน้ ำ

                       และอำกำศอัดในระบบ

                    -  สำยที่เปน็ทำงเดินของน้ ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม

                       ต้องเปน็สำยที่ท ำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ

                       Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสำยที่ตัวสำย
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                    -  มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ 

                       ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่

                    -  มีที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือ

                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน

                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือสำมำรถเคล่ือนที่ได้

                       ทั้งแนวรำบและแนวด่ิงและคงที่ได้ทกุจุดที่ต้องกำร (ทั้งนี้ เมื่อปดิ

                       เคร่ืองแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)

               (4.2)  สวิตช์เทำ้ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ ำ และปรับระดับพนักพงิ

                       ของเก้ำอี้คนไข้  ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอและสำมำรถเลือกให้

                       หวักรอท ำงำนอย่ำงเดียว หรือท ำงำนแบบมีน้ ำร่วมด้วย

          5)  ระบบดูดน้ ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)

               (5.1)  เปน็ Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้ ำร่วมในกำรท ำใหเ้กิดแรงดูด

               (5.2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ

                    - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  หรือเทยีบเทำ่

               (5.3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำน

                    พร้อมกันได้ และกำรท ำงำนเปน็แบบอัตโนมัติ

               (5.4)  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงทอ่น้ ำทิ้ง และสำมำรถน ำออกมำล้ำง

                    และท ำควำมสะอำดได้

               (5.5)  ต้องมีกำรปอ้งกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทกุกรณี

               (5.6)  มีระบบปอังกันมอเตอร์ช ำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเปน็เวลำนำน

               (5.7)  ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter

                    โดยไม่ท ำใหป้ระสิทธิภำพกำรดูดลดลง

               (5.8)  Bacterial Filter สำมำรถถอดเปล่ียนหรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก

                    และมีส ำรอง 1 ชุด

               (5.9)  สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction 

                    ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบติัไม่หด

                    หรือตีบตัวขณะใช้งำน

          6)  ระบบน้ ำบว้นปำก

               (6.1)  มีที่กรองน้ ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ ำบว้นปำก และสำมำรถถอด

                    ที่กรองมำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย

               (6.2)  มีระบบควบคุมปริมำณน้ ำลงถ้วยน้ ำบว้นปำกโดยอัตโนมัติ

                    (ใช้น้ ำหนักหรือหน่วงเวลำ)

               (6.3)  อ่ำงน้ ำบว้นปำกคนไข้ผิวเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก

                    ไม่เกำะติด มีทอ่น้ ำปล่อยน้ ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ

                    ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
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               (6.4)  มีที่กรองวัสดุก่อนลงทอ่น้ ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ

                    ท ำควำมสะอำดได้

               (6.5)  มี Triple Syringe 1 ชุด  พร้อมที่วำง (คุณสมบติัเดียวกับข้อ 3) (3) )

          7)  เก้ำอี้คนไข้

               (7.1)  สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ใหเ้อน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ

                       ควำมสูงต่ ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor

               (7.2)  Headrest  จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence

                       ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำร

                    ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้

               (7.3)  ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero

                       Position)  เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ ำหนักตัวมำก ต ำแหน่งที่ต้ังไว้

                       ต้องไม่เปล่ียนแปลง

               (7.4)  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)

                       จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเคร่ืองมือ

                       เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบว้นปำก

          8)  อุปกรณ์ประกอบ

               (8.1)  เก้ำอี้ทนัตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้

                       ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support

               (8.2)  เก้ำอี้ผู้ช่วยทนัตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ

                       ควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  

                       และที่พกัเทำ้

               (8.3)  ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้ส ำหรับกำรผ่ำตัดฟนัคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจำก

                       ด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบติังำน  นึ่งฆำ่เชื้อโรคได้โดยทนควำมร้อนได้ถึง

                       135 องศำเซลเซียส

               (8.4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA   

                      ใช้ควบคุมยูนิตท ำฟนัทกุระบบที่ใช้ไฟฟำ้โดยใช้ได้กับแรงดัน

                      กระแสไฟฟำ้สลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟำ้

                      ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
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     3.15  เครื่องป่ันและผสมสารอุดฟัน           1)  เปน็ระบบ Solid State

          2)  ควำมเร็วของกำรส่ันสม่ ำเสมอ

          3)  ควำมเร็วของกำรส่ันไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          4)  มีหน้ำปดับอกเวลำท ำงำนของเคร่ือง พร้อมที่ต้ังเวลำท ำงำนแบบอัตโนมัติ

          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปนื จ ำนวน 2 ชุด

          6)  มีสวิตช์เปดิ-ปดิเคร่ือง

          7)  มีระบบปอ้งกันไอปรอทฟุ้งกระจำย

          8)  มีระบบกันสะเทอืนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟนั
          9)  ขณะเคร่ืองท ำงำน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนที่

     3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ก.  คุณสมบติัทั่วไป

             พร้อมเก้าอี สนามและโคมไฟ           1)  ใช้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน้ ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม 

               และเก้ำอี้ผู้ปฏิบติักำร

 ข.  คุณสมบติัทำงเทคนิค

          1)  เคร่ืองดูดน้ ำลำย

               (1.1)  ก ำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ

               (1.2)  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถต้ังค่ำแรงดูดที่ต้องกำรใหค้งที่

                       โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง  0  ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

                       เปน็อย่ำงต่ ำ

               (1.3)  มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

                       หรือเทยีบเทำ่

               (1.4)  ภำชนะบรรจุน้ ำลำยเปน็ขวดใสท ำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก

                      ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร

               (1.5)  มีระบบปอ้งกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเคร่ือง

               (1.6)  หวัดูดเปน็ Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำทอ่ดูด

               (1.7)  ทอ่ดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร

               (1.8)  สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร

          2)  โคมไฟส่องปำก

               (2.1)  โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 

                       ควำมเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่ำง 13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx)

                       ที่ระยะโฟกัสมีค่ำ Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน) 

               (2.2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เปน็สนิมหรือเคลือบปอ้งกันสนิม

                      สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
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               (2.3)  เสำและตัวฐำน ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เปน็สนิมหรือเคลือบปอ้งกันสนิม

                       มีควำมมั่นคง  มีล้อเล่ือนที่ฐำน  สำมำรถเคล่ือนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม

               (2.4)  ใช้ได้กับไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           3)  เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้ส ำหรับผู้รับบริกำร)  มีพนักพงิที่ปรับเอนได้ มีที่พงิศีรษะ

               ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับใหร้องรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้

               ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ใหบ้ริกำร  โดยสำมำรถท ำงำนได้สะดวก

               เก้ำอี้สำมำรถพบัหรือถอดเก็บได้สะดวก  มีที่วำงถ้วยน้ ำและที่บว้นปำก

               ในต ำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ใหบ้ริกำร

          4)  เก้ำอี้ผู้ปฏิบติังำน (เก้ำอี้ผู้ใหบ้ริกำร) มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง - ต่ ำ ได้

               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา
     4.1  จักรท้าลวดลาย          เปน็จักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ เย็บผ้ำและท ำลวดลำยได้อัตโนมัติ 

          ไม่ต่ ำกว่ำ 8 ลวดลำย  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.2  จักรพันริม  4.2.1  แบบธรรมดำ  ชนิด 1 เข็ม  3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ รำคำพร้อมโต๊ะ

            และอุปกรณ์

 4.2.2  แบบอุตสำหกรรม

          1)  ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย

          2)  ตะเข็บพนัริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร

          3)  ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          4)  ใช้มอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์

          5)  เปน็รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.3  จักรอุตสาหกรรม  4.3.1  แบบเย็บผ้ำ

          ชนิด 1 เข็ม  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

 

 4.3.2  แบบเย็บหนัง

          ชนิด 1 เข็ม  รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

     4.4  หุ่นจ้าลองโครงกระดูกมนุษย์           สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

           แบบเต็มตัว  

 

     4.5  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อสลับเพศได้           สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

           พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว  

     4.6  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอดและ  4.6.1  แบบคร่ึงตัว  

           ฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก และ           1)  มีระบบกำรคลอดเปน็แบบอัตโนมัติ

           อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก           2)  สำมำรถฟงัเสียงหวัใจทำรกได้

 4.6.2  แบบเต็มตัว  

          1)  มีระบบกำรคลอดเปน็แบบอัตโนมัติ

          2)  สำมำรถฟงัเสียงหวัใจทำรกได้
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     4.7  หุ่นจ้าลองฝึกปฏิบัติการ           1)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรท ำงำนด้วย

           ช่วยชีวิตขั นสูง แบบเต็มตัว                เคร่ืองคอมพวิเตอร์

            ( แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก )           2)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ  โดยมีลักษณะทำง

                กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ

           3)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรเจำะเลือดและใหส้ำรน้ ำ

           4)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรวัดควำมดันโลหติ โดยใช้ร่วมกับ

               เคร่ืองกระตุ้นควำมดันโลหติ

          5)  สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหวัใจ โดยใช้ไฟฟำ้

               ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล

          6)  สำมำรถฝึกปฏิบติักำรฟงัเสียงปอด และหวัใจทั้งปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     5.1  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า           1)  ขนำดเส้นทแยงมุม …

                5.1.1  ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84  นิ้ว

                        หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ  5 x 7 ฟตุ  หรือ 6 x 6 ฟตุ

               5.1.2  ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84  นิ้ว

                        หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟตุ หรือ 7 x 7 ฟตุ

               5.1.3  ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว 

                        หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟตุ หรือ 9 x 9 ฟตุ

               5.1.4  ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144  นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว  

                        หรือ 9 x 12 ฟตุ

               5.1.5  ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144  นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว 

                        หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟตุ

          2)  ทกุขนำดตำมข้อ 1)  จอม้วนเก็บในกล่องได้  บงัคับจอ ขึน้ ลง หยุด 

               ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
            หมายเหตุ : ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

     5.2  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ           1)  เปน็เคร่ืองถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟล์ิมสไลด์ 

               แผ่นใส หนังสือ เปน็ต้น

          2)  อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1/3 นิ้ว

          3)  สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทศัน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร์

          4)  ใหค้วำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 850,000 พกิเซล

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

          6)  มีไฟส่องสว่ำงด้ำนบนสองข้ำง และมีไฟส่องสว่ำงด้ำนล่ำง ชนิด LED

          7)  มีช่องต่อสัญญำณ Input/Output อย่ำงน้อย RGBx2  S-Videox1 Videox1

               USB  และ RS-232

          8)  สินค้ำมีกำรรับประกันคุณภำพ อะไหล่  และบริกำรเปน็เวลำอย่ำงน้อย 1 ปี

     5.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์           1)  เปน็เคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ

                จำกคอมพวิเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

          3)  ระดับ SVGA และ XGA เปน็ระดับควำมละเอียดของภำพที่ True
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          4)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์

                           ดำต้ำโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพวิเตอร์ และ

                           วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพโีปรเจคเตอร์ เปน็ต้น

                           กำรระบชุื่อครุภัณฑ์ใหใ้ช้ค ำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....

                           ขนำด …… ANSI Lumens  และกำรเขียนรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ

                           ในข้อ 3) ใหร้ะบแุต่เพยีงระดับเดียวใหต้รงกบัชื่อครุภัณฑ์

       5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)           1)  ระดับควำมละเอียด เปน็ควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ..... พกิเซล

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดจอภำพขัน้ต่ ำ ..... นิ้ว

          3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ  แบบ LED Backlight

          4)  ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ สัญญำณภำพและเสียง

          5)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์  ภำพ เพลง และภำพยนตร์

          6)  มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

     5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)           1) ระดับควำมละเอียด เปน็ควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) …….... พกิเซล 

           แบบ Smart TV           2) ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดจอภำพขัน้ต่ ำ ………. นิ้ว

          3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight

          4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

          4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง

          5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์

          6) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
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 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     6.1  ตู้เย็น           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมจุภำยในขัน้ต่ ำ

          2)  เปน็รุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย

          3)  กำรจัดซ้ือตู้เย็นขนำดอื่นใหพ้จิำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ด้วย

               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำ

     6.2  ตู้แช่อาหาร           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมจุภำยในขัน้ต่ ำ

          2)  ท ำด้วยสเตนเลส  หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24

          3)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 2 ประตู 

          4)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 4 ประตู 

          5)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบกิฟตุ เปน็ตู้แบบ 4 ประตู

               มีคอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง

          6)  กำรค ำนวณควำมจุภำยใน (คิวบกิฟตุ) = กว้ำง x ลึก x สูง  
            หมายเหตุ : 1 คิวบกิฟตุ = 28.30 ลิตร

     6.3  เครื่องท้าน ้าเย็นแบบต่อท่อ           แบบต่อทอ่ประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก

          1)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เปน็สนิม

          2)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว

          3)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปดิ-ปดิน้ ำ

          4)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

          5)  ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง อุปกรณ์กำรติดต้ัง เช่น เบรคเกอร์กันดูด

               และไม่รวมเคร่ืองกรองน้ ำ

     6.4  เครื่องท้าน ้าร้อน - น ้าเย็น           1)  มีหวัก๊อกจ่ำยน้ ำ โดยเปน็ น้ ำร้อน 1 หวั น้ ำเย็น 1 หวั
           แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก           2)  เปน็เคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพื้น ระบบต่อทอ่ประปำ

           3)  มีระบบกรองน้ ำในตัวเคร่ือง

          4)  ควำมจุถังเก็บน้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร

          5)  ควำมจุถังเก็บน้ ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร

          6)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เปน็สนิม

          7)  ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว

          8)  มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปดิ-ปดิน้ ำ

          9)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

        10)  ใช้ไฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

        11)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
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     6.5  เครื่องตัดหญ้า           แบบข้อแข็งและข้ออ่อน

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ

          3)  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี

          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเข็น

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ

          3)  รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  18  นิ้ว

          แบบล้อจักรยำน

          1)  เปน็เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็น

          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ

          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว

          4)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว

          5)  ควำมจุถังน้ ำมันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร

         แบบนั่งขับ

          1)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ

          2)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว

          3)  มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

     6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  6.6.1  ขนำด 22 นิ้ว

          1)  เปน็เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี

          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ

          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว  

          6)  ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน

 6.6.2  ขนำด 29.5 นิ้ว

          1)  เปน็เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

          2)  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

          3)  ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี

          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ

          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว  
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     6.7  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่ำ 3 หวัเตำ

          2)  มีเตำอบในตัว

 

     6.8  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เปน็เตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง

          2)  ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

     6.9  เครื่องดูดควัน           1)  ก ำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง

          2)  ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
          3)  กำรติดต้ังท ำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
               ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

     6.10  เครื่องซักผ้า  6.10.1  แบบธรรมดำ
          1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแหง้ได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เปน็เคร่ืองแบบถังเด่ียว เปดิฝำบน
          3)  มีระบบปั่นแหง้หรือหมำด

 6.10.2  แบบอุตสำหกรรรม
          1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแหง้ได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เปน็เคร่ืองซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว
 

     6.11  เครื่องอบผ้า           1)  เปน็ขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด 
          2)  ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ท ำด้วยโลหะไม่เปน็สนิม
          3)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     7.1  เครื่องรับส่ง - วิทยุ  7.1.1  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์

               ประกอบด้วย  :  ตัวเคร่ือง   แทน่ชำร์ท  แบตเตอร่ี  1  ก้อน

               เสำยำง  เหล็กพบั

          2)  ขนำดก ำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  เพำเวอร์ซัพพลำย  ไมโครโฟน

          3)  ขนำดก ำลังส่ง  25  วัตต์

               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสำอำกำศ

               อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด  หนังสือคู่มือ
          หมายเหตุ :  ย่ำนควำมถี่ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

     7.2  เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนำด  3  กิโลวัตต์ เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิน

               ขนำด  5  กิโลวัตต์ขึน้ไป เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซล

          2)  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดกิโลวัตต์ขัน้ต่ ำ

          3)  รำยละเอียดประกอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้แต่ละชุดมีดังนี้

               (1)  แผงสวิทซ์    1  อัน

               (2)  โวลต์มิเตอร์  1  อัน

               (3)  แอมมิเตอร์   1  อัน

               (4)  หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขัว้  1  ชุด

               (5)  สวิตช์ปดิ - เปดิหลอดไฟ  1  อัน  

               (6)  คัตเอำต์  1  อัน

               (7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จุด

               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อัน (ส ำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึน้ไป)

          4)  คุณสมบติัทำงเทคนิคทั่วไป

               (1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์

                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์

               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ

                    220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์

                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์

               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟำ้อัตโนมัติ  (Automatic Voltage

                    Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปล่ียนแปลง ดังนี้

                    -  ไม่เกิน + 5 , - 5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด

                       น้อยกว่ำ 5  กิโลวัตต์

                    -  ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด

                       ไม่น้อยกว่ำ 5  กิโลวัตต์
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               (4)  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์

                    สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟำ้ที่มีค่ำ Power Factor

                    ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป

               (5)  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ทกุขนำดส่งก ำลังขับโดยตรง

                    (Direct Coupling)
            หมายเหตุ  :   1  kVA  =  0.8  kW

                          กำรติดต้ังอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย

                          1. กำรติดต้ังเดินรำงแลดเดอร์  หรือทอ่ร้อยสำยไฟฟำ้

                          2. กำรติดต้ังอปุกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์พร้อมบำนเกร็ด

                              ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำไปสู่ภำยนอกหอ้ง

                          3. กำรเดินสำยไฟฟำ้และกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟำ้
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมก้าหนด

 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต้่ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่า

 เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

     ก.  รถส่วนกลาง

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

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบติัรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)

             อ้ำงอิงตำมที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมก ำหนด

  8.1.2  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 65 กิโลวัตต์

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน

 8.1.3  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 85 กิโลวัตต์

          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน

          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน

               จำกโรงงำน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

         1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
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         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ

             (1)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

             (2)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป 

             (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ

             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.2  ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

         1) แบบธรรมดำ

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  เปน็รถช่วงยำว

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป 

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ

         2) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 

             (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

             (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

             (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         3) แบบดับเบิ้ลแค็บ

             (1)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

             (2)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

             (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.3  ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

         1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 

            (1)  มีน้ ำหนักบรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน

            (2)  มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้

            (3)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

            (4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ

            (1)  เปน็กระบะส ำเร็จรูป

            (2)  หอ้งโดยสำรเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

            (3)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

            (4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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 8.2.4  หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน

          -  หลังคำอลูมิเนียม  เปน็โครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม

             มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง  มีที่นั่งสองแถว

          -  หลังคำส ำเร็จรูป ชนิดท ำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก  มีช่องลมพร้อม

             กระจกเล่ือน ฝำทำ้ยเปดิแบบโช๊คอัพ  มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปพูื้น

             หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพื้น

  8.2.5  ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ

               ไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.6  ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

               ไม่ต่ ำกว่ำ  5,000  กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.7  ขนำด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์

          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

               ไม่ต่ ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม

          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.8  ขนำด 6  ตัน  6 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี

         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

          1)  แบบกระบะเหล็ก

               (1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ  12,000  กิโลกรัม

               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

          2)  แบบกระบะเททำ้ย

              (1)  ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ

              (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

              (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
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          3)  แบบบรรทกุน้ ำ

               (1)  จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร

               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

               (3)  เปน็รำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปดิข้ำงเททำ้ย

          1)  ตู้บรรทกุมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร

              หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ

          2)  พื้นตัวถังท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร

          3)  มีบำนเล่ือนขึน้-ลงได้ข้ำงละ 2 บำน

          4)  มีประตูเปดิ-ปดิ ชนิดล็อกได้ 2 บำน

          5)  ยกเททำ้ยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกหอ้งโดยสำร

          6)  มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

         ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 

          1)  แบบเปดิข้ำงเททำ้ย 

               (1)  ตู้บรรทกุมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร

               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ

                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร

               (3)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

          2)  แบบอัดทำ้ย 

               (1)  ตู้บรรทกุมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร

                    และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม

               (2)  ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ

                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร

               (3)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทกุ 

                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม

               (4)  ชุดอัดทำ้ยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต

                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว

               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง
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        8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขับ  ปพูี้น และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่นั่ง

              ขนาด 12 ที่น่ัง           2)  เปน็รถโดยสำรหลังคำสูง

              ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพงิสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ

              ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่กันสนิม

              หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด

              ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์

          8.5 รถยนต์ตรวจการณ์          1)  เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
               8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ          2)  เปน็รำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ  ฟล์ิมกรองแสง และปอ้งกันสนิม
                       ไม่ต้่ากว่า          3)  มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ 
                       2,000 ซีซี               วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                       หรือก้าลังเครื่องยนต์          4)  ควำมสูงใต้ทอ้งรถ (ระยะต่ ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                       สูงสุดไม่ต้่ากว่า          5)  โครงสร้ำงหลังคำเปน็ชิ้นเดียวตลอดคัน
                       100 กิโลวัตต์          6)  มีประตูด้ำนหลัง
                       เครื่องยนต์เบนซิน   
               8.5.2  ปริมาตรกระบอกสูบ
                       ไม่ต้่ากว่า 
                       2,000 ซีซี 
                       หรือก้าลังเครื่องยนต์ 
                       สูงสุดไม่ต้่ากว่า 
                       110 กิโลวัตต์
                      เครื่องยนต์ดีเซล

        8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
              ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปดิ - เปดิ ส ำหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้ำ - ออก
              ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ทอ่  พร้อมที่แขวนน้ ำเกลือ
              หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด           4)  หอ้งพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
              ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

          6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น ปรับเปน็รถเข็นได้
               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบบีส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหติชนิดติดผนัง
               (5)  ชุดปอ้งกันกระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชุดเฝือกลม 
               (7)  ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งทอ่ก๊ำซ
               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
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               (9)  เก้ำอี้เคล่ือนย้ำยผู้ปว่ยชนิดพบัเก็บได้
             (10)  เคร่ืองกระตุกหวัใจอัตโนมัติ 

               (11)  เคร่ืองช่วยหำยใจอัตโนมัติ   

          8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน

                (รถกระบะ)           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปดิ - เปดิ ส ำหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้ำ - ออก

                ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ทอ่ ที่แขวนน้ ำเกลือ

                ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี           4)  หอ้งพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

                หรือก ำลังเคร่ืองยนตส์งูสดุ           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

                ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง

          7)  คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเปน็รถเข็นได้

               (2)  ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบบีส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่

               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหติชนิดติดผนัง

               (5)  ชุดปอ้งกันกระดูกคอเคล่ือน

               (6)  ชุดเฝือกลม 

               (7)  ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งทอ่ก๊ำซ

               (8)  อุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน

                (9)  เก้ำอี้เคล่ือนย้ำยผู้ปว่ยชนิดพบัเก็บได้

             (10)  ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

 
          8.8  รถจักรยานยนต์           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดปริมำตรกระบอกสูบขัน้ต่ ำ

                (1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

                     หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

                     เปน็รถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้

               (2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบยีน

               (3)  กำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ใหม้ีคุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

                    อุตสำหกรรม 
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     ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง

          8.9  รถประจ้าต้าแหน่ง

                8.9.1  ระดับรองอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  2,200  ซีซี หรือ

               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์

                -  ระดับรองอธิบดี  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.2  ระดับอธิบดี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์

               -  ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอัครรำชทตูประจ ำกระทรวง

                   ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

                   ฝ่ำยกำรเมือง  เลขำนุกำรรัฐมนตรี  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี

                   หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.3  ระดับปลัดกระทรวง               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์

                -  ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรง

                   ต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.4  ระดับรัฐมนตรี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี หรือ

              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

                -  ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี

                   รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง  รองประธำนวุฒิสภำ

                   รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่

                8.9.5  ระดับรองนายก               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน  3,000  ซีซี หรือ

                         รัฐมนตรี               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

               -  ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้น ำฝ่ำยค้ำน

                    ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทยีบเทำ่
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
     9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ           ขนำด 5 นิ้ว

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์  ควำมเร็วรอบ
               ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขัน้ต่ ำ

     9.2  เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  9.2.1  ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,000 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที

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

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

 9.2.4  ขนำด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   6,000 รอบต่อนำที
          -  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดแผ่นเจียขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ :  เคร่ืองเจยี/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองหนิเจยีระไน

                            หรือเคร่ืองเจยี /ขัด/ตัด  หรือเคร่ืองขัด/ตัด

     9.3  เครื่องขัดกระดาษทราย  9.3.1  แบบส่ัน
           แบบมือถือ           1)  ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดฐำนขัดขัน้ต่ ำ

 9.3.2  แบบสำยพำน
          1)  ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
          2)  ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดฐำนขัดขัน้ต่ ำ

     9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  9.4.1  ขนำด 8 นิ้ว 
          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 

                ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร 

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขัน้ต่ ำ 
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 9.4.2  ขนำด 9 นิ้ว 

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขัน้ต่ ำ 

 

     9.5  เครื่องลอกบัว แบบมือถือ           ขนำด 12 มิลลิเมตร

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดหวัจับแกนดอก หรือจ ำปำจับดอกขัน้ต่ ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบวั  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองเซำะร่อง เคร่ืองท ำบวั  หรือแกะลำย

 

     9.6  เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ  9.6.1  ขนำด 1.60 มิลลิเมตร

          1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมหนำขัน้ต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้

 9.6.2  ขนำด 2.50 มิลลิเมตร

           1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมหนำขัน้ต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
            หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟำ้  เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

     9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เปน็แม่แรงแบบตะเฆ ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ

          2)  ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ

 

     9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนำด   800 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ   800 กิโลกรัม

 9.8.2  ขนำด 1,000 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,000 กิโลกรัม 

 9.8.3  ขนำด 1,200 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,200 กิโลกรัม 

 9.8.4  ขนำด 1,500 กิโลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขัน้ต่ ำ 1,500 กิโลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน

       10.1  เครื่องโทรสาร
               แบบใช้กระดาษธรรมดา           1)  หมำยถึงเคร่ือง Facsimile  หรือ โทรภำพ

          2)  ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทต่ีอแผ่น

          3)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดส่งเอกสำรขัน้ต่ ำ

  

       10.2  เครื่องถ่ายเอกสาร  10.2.1  ชนิด ขำว-ด ำ

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมเร็วขัน้ต่ ำ  

          2)  เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น

          3)  เปน็ระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

 

 10.2.2  ชนิด ขำว-ด ำ  สี

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดควำมเร็วขัน้ต่ ำ  

          2)  เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น

          3)  เปน็ระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

       10.3  เครื่องพิมพ์ส้าเนา  10.3.1  ควำมละเอียด 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว

              ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A4

 10.3.2  ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ B4 

 10.3.3  ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว

          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้

          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A3 

 10.3.4  ควำมละเอียด 400 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พื้นที่กำรพมิพใ์หญ่สุดขนำดกระดำษ A3 
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       10.4  เครื่องท้าลายเอกสาร  10.4.1 แบบตัดตรง
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็แบบท ำลำยขัน้ต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
 10.4.2 แบบตัดละเอียด
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็แบบท ำลำยขัน้ต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 4 มิลลิเมตร และ

                ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร

       10.5  เครื่องเจาะกระดาษและ  10.5.1  แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก 
               เข้าเล่ม           1)  เปน็ชนิดสันหว่งพลำสติก ขนำดไม่ต่ ำน้อยกว่ำ 21 หว่ง

          2)  เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4 
          4)  ปรับระยะหำ่งระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้ 

 10.5.2  แบบเจำะกระดำษไฟฟำ้และเข้ำเล่มมือโยก
          1)  เปน็ชนิดสันหว่ง
          2)  เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว 
          3)  เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
          4)  ปรับระยะหำ่งระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

       10.6  เครื่องบันทึกเงินสด           1)  เปน็เคร่ืองบนัทกึเงินสดชนิดใช้ไฟฟำ้
          2)  เปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภำพ
          3)  แบง่แผนกสินค้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 10 แผนก และแยกรหสัสินค้ำได้
               ไม่ต่ ำกว่ำ 100 พแีอลยู (Price Lock Up)
          4)  สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีส ำเนำ 1 ชุด
          5)  ต้ังรหสัพนักงำนขำยได้อย่ำงน้อย 2 คน
          6)  มีระบบส ำรองข้อมูลได้อย่ำงน้อย 30 วัน
          7)  สำมำรถท ำใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อตำมระเบยีบกรมสรรพำกร

       10.7  เครื่องนับธนบัตร           1)  เปน็ชนิดต้ังโต๊ะหรือต้ังพื้น
          2)  เปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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       10.8  เครื่องปรับอากาศ           1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บทียูี
               แบบแยกส่วน           2)  รำคำที่ก ำหนดเปน็รำคำที่รวมค่ำติดต้ัง

          3)  เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
               ขนำดไม่เกิน 40,000 บทียูี  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
               ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5
          4)  ต้องเปน็เคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
               ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
          5)  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
          6)  กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำ
               ด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเปน็กำรประหยัดพลังงำนควรพจิำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
               ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
          7)  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   สวิตช์ 1 ตัว  
                    ทอ่ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร  สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
          8)  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)
               (1)  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บทียูี  4,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บทียูี  5,500  บำท 
               (2)  ชนิดตู้ต้ังพื้น
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 33,000 บทียูี  5,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 42,000 บทียูี  6,000  บำท 
               (3)  ชนิดติดผนัง
                    ขนำด 12,000-24,000 บทียูี  3,000  บำท 

       10.9  เครื่องฟอกอากาศ           1)  ท ำงำนด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย
               แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน                (1)  แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 

               (2)  สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
               (3)  เปน็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพ
                    กำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%  จำกสถำบนัที่ได้มำตรฐำน
                    ในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
               (4)  แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ
                    500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
               (5)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.10  เครื่องดูดฝุ่น           1)  สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
           2)  เปน็รำคำพร้อมอุปกรณ์

       10.11  เครื่องขัดพื น           1)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
           2)  ใช้ไฟฟำ้

          3)  รำคำพร้อมอุปกรณ์
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       10.12  ถังน ้า  10.12.1  แบบไฟเบอร์กลำส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.12.2  แบบพลำสติก
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.12.3  แบบสเตนเลส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.13  เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก             1)  ควำมละเอียดในกำรพมิพ ์  300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว 
                แบบหน้าเดียว             2)  จ ำนวนควำมจุบตัรเตรียมพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ  100  ใบ

            3)  จ ำนวนควำมจุบตัรที่พมิพแ์ล้วไม่น้อยกว่ำ  30 ใบ
             4)  ควำมเร็วในกำรพมิพสี์ไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง

            5)  ควำมเร็วในกำรพมิพบ์ตัรสีขำว-ด ำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

       10.14  เครื่องสแกนลายนิ วมือ             1)  รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ
                ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน             2)  สำมำรถบนัทกึข้อมูลได้  100,000 รำยกำร

            3)  หน้ำจอ LCD
             4)  สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
             5)  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำท ำงำน

            6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.15  โต๊ะหมู่บูชา             1)  ท ำด้วยไม้สัก 
            2)  มีโต๊ะหมู่บชูำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
            3)  มีฐำนรองโต๊ะหมู่

       10.16  ตู้เหล็ก  10.16.1  แบบ 2 บำน
            1)  มีมือจับชนิดบดิ
            2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
            3)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

 10.16.2  แบบ 4 ล้ินชัก 
            1)  มีหล้ิูนชัก
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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       10.17  ตู้ล็อกเกอร์             แบบ 18 ช่อง
            1)  มีมือจับชนิดฝัง
            2)  คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ
       11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนำดก ำลังขยำย   24  เทำ่

           1)  เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เทำ่
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator
               ที่มีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทกุๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศำ
         14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทอืนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.1.2  ขนำดก ำลังขยำย 30 เทำ่
           1)  เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เทำ่
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator
               ที่มีช่วงกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทกุ ๆ 1 องศำ
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         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศำ
         14)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทอืนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.2  กล้องวัดมุม  11.2.1  แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
           1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
           2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
           3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ ำกว่ำ 40  มิลลิเมตร
           4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100  เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1  องศำ 20 ลิปดำ
           5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน  2  เมตร
           6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
           7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
           8)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
           9)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองยำว  40 พลิิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
         10)  อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและด่ิงได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
         11)  อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและด่ิงไม่เกิน 6 พลิิปดำ
         12)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
         13)  อุปกรณ์ประกอบ
                -  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
                -  มีฝำครอบเลนส์
                -  มีระบบใหแ้สงสว่ำงส ำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน  หรือภำยนอกตัวกล้อง
                -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
           หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.2.2  แบบอิเล็กทรอนิกส์
           1)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด  5 พลิิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
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               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงกำรท ำงำน + / -3 ลิปดำ
               (9)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    เปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้ำ
                    ของตัวกล้อง
             (10)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (11)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  ควำมไวของระดับฟองยำว  40 พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (14)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                    -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                    -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           2)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   40  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
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             (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                      -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด

                    -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           3)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  30  เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร
                    ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
              (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
            (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  ( Accuracy ) ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
            (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
            (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
            (15)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
            (16)  อุปกรณ์ประกอบ
                   -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                   -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                   -  มีฝำครอบเลนส์       
                   -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                   -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           4)  อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  26  เทำ่
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
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               (5)  ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเปน็ องศำ ลิปดำ พลิิปดำ
                    แสดงผลเปน็ตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  20  พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม  ( Accuracy ) ไม่เกิน  10  พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเปน็มุมรำบ และเปน็มุมด่ิง
             (14)  มีระบบใหแ้สงสว่ำงส ำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001 
             (17)  อุปกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
                     -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                     -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพจิำรณำค่ำควำมไว พจิำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.3  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ            1)  มีเคร่ืองรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
               ดาวเทียม แบบพกพา            2)  มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD

           3)  บนัทกึข้อมูลต ำแหน่งพกิัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด 
                และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
           4)  บนัทกึข้อมูลค่ำพกิัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
           5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต ำแหน่งสถำนที่ส ำคัญ
                ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง
           6)  มีเข็มทศิอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำมดันบรรยำกำศ
           7)  มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ผ่ำนทำง USB port 
               แบบ High-Speed
            หมายเหตุ : เคร่ืองหำพกิดัด้วยสัญญำณดำวเทยีม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่นคือ

                           เคร่ืองอำ่นพกิดัทำงภูมิศำสตร์

       11.4  เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน            1)  ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50  เมตร
           2)  สำมำรถใช้หฟูงัในกำรเตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ

            3)  มีหน้ำจอแสดงผล
           4)  สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟำ้
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 12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
       12.1  กล้องจุลทรรศน์  12.1.1  ชนิดตำเดียว

           1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เทำ่
           2)  เลนส์ใกล้ตำ ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
           3)  เลนส์วัตถุ   ก ำลังขยำย 
                    4 x 1 หวั
                  10 x 1 หวั   
                  40 x 1 หวั   
           4)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
           5)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
           6)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

 12.1.2  ชนิด 2 ตำ
           1)  งำนกำรสอน
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เทำ่
                (2)  หวักล้อง (Viewing Head) เปน็ชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงใหอ้ยู่กับที่
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเหน็ภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number
                     ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หวั
                       10 x 1 หวั   
                       40 x 1 หวั
                     100 x 1 หวั   
                (5)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้
                      ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

           2)  งำนวิจัย
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เทำ่
                (2)  หวักล้อง (Viewing Head) เปน็ชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มปรับควำมสูงใหเ้หมำะกับผู้ใช้
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเหน็ภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร
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                (4)  เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หวั
                       10 x 1 หวั   
                       40 x 1 หวั   
                      100 x 1 หวั   
                (5)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ ชนิดหวักลับ (Inward Tilt) 
                      สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง     
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใช้ไฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อปอ้งกันเชื้อรำ

 12.1.3  ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
            1)  ตัวกล้องจุลทรรศน์ 
                (1)  หวักล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
                (2)  เลนส์ตำ ชนิดเหน็ภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10X  จ ำนวน 1 คู่
                     เหน็ภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบปอ้งกันเชื้อรำ
                (3)  เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromat มีระบบปอ้งกันเชื้อรำ 
                     มีก ำลังขยำยไม่ต่ ำกว่ำ 4 ก ำลังขยำย
                         4 x N.A. 0.01
                        10 x N.A. 0.25
                        40 x N.A. 0.65
                      100 x N.A. 1.25
                (4)  แปน้บรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
           2)  กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 
                (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเปน็แบบ CMOS หรือ CCD
                (2)  สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพสด (Live) ผ่ำนคอมพวิเตอร์ได้
           3)  โปรแกรมวิเครำะหภ์ำพ สำมำรถท ำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้ 

       12.2  เครื่องนับเม็ดยา            1)  เปน็เคร่ืองนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
           2)  มีอัตรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
           3)  มีระบบช่วยใหเ้ม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง และนับได้อย่ำงถูกต้อง
           4)  ช่องทำงออกของเม็ดยำเปน็แบบมีลักษณะลำดเอียงเพื่อช่วยไม่ใหเ้ม็ดยำแตก

       12.3  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง            1)  เปน็เคร่ืองมือส ำหรับวัดค่ำควำมเปน็กรด-ด่ำง ของสำรละลำยแบบต้ังโต๊ะ
               แบบตั งโต๊ะ            2)  ควำมสำมำรถของเคร่ือง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำควำมเปน็กรด-ด่ำง

                ค่ำควำมต่ำงศักย์  และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่ำกำรวัดเปน็ตัวเลข
            3)  สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH  ได้อย่ำงน้อย 3 จุด

           4)  ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
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คํานํา 
 

  บัญชีราคามาตรฐานส่ิงกอสรางจัดทําขึ้นเพ่ือใหสํานักงบประมาณ สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปให 

มีความเหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  กองมาตรฐานงบประมาณ  1 หวังวา  เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงบประมาณ  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ  

โดยสามารถ Download  เอกสารไดจาก www.bb.go.th 

 
 
 
 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

สํานักงบประมาณ 

กุมภาพันธ 2561 
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1

ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

1 บ้านพักข้าราชการ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

1.1 จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 592 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 8,594,300       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 8,180,600       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

1.2 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ�นไป หรือ       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

เทียบเท่าขึ�นไป เนื�อที� 181 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

    -  ตอกเสาเข็ม 2,134,800

1.3 บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี�ยวชาญ (ระดับ  9) หรือเทียบเท่า

เนื�อที� 112.60 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,245,900

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,233,600

1.4 บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ   

(ระดับ  7-8) หรือเทียบเท่า  เนื�อที� 105 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,181,500

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,147,300

1.5 บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ 

เนื�อที� 87 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 913,500

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 862,700

1.6 บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า 

(แบบแฝด)  เนื�อที� 128 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,266,300

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,249,800

  หมายเหตุ :  บ้านพักในกรณีทั�ว ๆ ไปให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ส่วนราชการใดมีความจําเป็นและประสงค์

                    จะใช้แบบแปลนก่อสร้างตลอดจนแบบรูปรายการซึ�งส่วนราชการนั�น ๆ กําหนดขึ�นใหม่ให้มีพื�นที�ใช้สอยและ

                    ลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีราคาโดยเฉลี�ยต่อตารางเมตรไม่เกินมาตรฐานที�กําหนด

                    สําหรับข้าราชการประเภทอื�น  เช่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ฯลฯ ซึ�งมีตําแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเฉพาะ

                    ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

1.7 บ้านพักครูโสด 2 ชั�น 5 ห้องนอน เนื�อที� 94 ตารางเมตร  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

    -  ตอกเสาเข็ม 568,500  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

1.8 บ้านพักครู แบบ 203/27  เนื�อที� 82.50 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 647,600       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.9 บ้านพักครู แบบ 207  เนื�อที� 86 ตารางเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    -  ตอกเสาเข็ม 725,800       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

1.10 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26  เนื�อที� 77 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

    -  ตอกเสาเข็ม 459,000

1.11 บ้านพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย) เนื�อที� 507 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 3,572,400

1.12 บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)

เนื�อที� 204 ตารางเมตร

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 853,600

1.13 บ้านพักภารโรง/32  เนื�อที� 52 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 291,300

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

2 อาคารชุดพักอาศัย  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

2.1 อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั�น)  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 748 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 7,620,200       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 7,565,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

2.2 อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 696 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 5,315,100

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 5,277,900

2.3 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 696 ตารางเมตร

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 5,684,300

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 5,641,500

2.4 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 745 ตารางเมตร

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 7,217,500

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 7,174,800

   - ตอกเสาเข็ม คอร. (พื�นที� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 7,578,400

   - ไม่ตอกเสาเข็ม (พื�นที� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 7,533,500

2.5 อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั�น)

เนื�อที� 2,366 ตารางเมตร 

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 18,330,900

   - เสาเข็มเจาะ 19,488,400

   - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 17,625,600  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

   - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 18,688,700 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

2.6 อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื�อที� 3,006 ตารางเมตร ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 22,405,800 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 21,879,600 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

   - เสาเข็มเจาะ 23,434,400 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

   - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 24,741,100 ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

3 อาคารเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

3.1 อาคารเรียนแบบกึ�งถาวร  เนื�อที� 384 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ตอกเสาเข็ม 1,493,300       - ค่า Factor F

3.2 อาคาร  คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,338 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   - แบบ 108 ล./30  ตอกเสาเข็ม 5,399,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

3.3 อาคาร  คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,512 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

  - แบบ 108 ล./59-ก  ตอกเสาเข็ม 9,445,600       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

  - แบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม 9,629,500  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

3.4 อาคารเรียน  คสล. 3 ชั�น  ขนาด  12  ห้องเรียน แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

เนื�อที� 2,088 ตารางเมตร กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสาเข็ม คอร. 13,236,500 ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

   - แบบ 212 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. 13,505,500 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

3.5 อาคาร คสล.3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,512 ตารางเมตร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

   - แบบ 216 ล./29  ตอกเสาเข็ม 11,319,800 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

3.6 อาคาร คสล. 3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,520 ตารางเมตร ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

   - แบบ 216 ล./46  ตอกเสาเข็ม  คอร. 14,588,000

3.7 อาคารเรียน  คสล. 3 ชั�น  ขนาด  16  ห้องเรียน

เนื�อที� 2,592 ตารางเมตร

   - แบบ 216 ล./57 ตอกเสาเข็ม คอร. 15,873,100

   - แบบ 216 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาข็ม คอร. 16,215,500

3.8 อาคาร  คสล. 4 ชั�น  ขนาด  18  ห้องเรียน

เนื�อที� 2,756 ตารางเมตร

   - แบบ 318 ล./55-ก  ตอกเสาเข็ม คอร. 16,909,600

  - แบบ 318 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม คอร. 17,375,700

3.9 อาคาร  คสล. 4 ชั�น  ขนาด  24  ห้องเรียน

เนื�อที� 3,596 ตารางเมตร

  - แบบ 324 ล./55-ก  ตอกเสาเข็ม คอร. 20,289,100

  - แบบ 324 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. 20,817,000
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ที� (บาท)

3.10 อาคารสองชั�น ขนาด 3 ห้องเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

แบบ สปช. 101/26 เนื�อที� 324 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ตอกเสาเข็ม 1,650,700       - ค่า Factor F

3.11 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบ สปช. 102/26 เนื�อที� 229.50 ตารางเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    -  ตอกเสาเข็ม 1,158,200       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

3.12 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

แบบ สปช. 103/26 เนื�อที� 230 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,334,600

3.13 อาคารสองชั�น ขนาด 3 ห้องเรียน

แบบ สปช. 104/26 เนื�อที� 244 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,438,400

3.14 อาคารสองชั�น ขนาด 4 ห้องเรียน

แบบ สปช. 105/29 เนื�อที� 630 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 2,937,100

3.15 อาคาร คสล. 4 ชั�น ขนาด 18 ห้องเรียน

แบบ สปช. 2/28 เนื�อที� 2,105 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 9,821,600

3.16 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 817,300

3.17 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 เนื�อที� 120 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 619,900

3.18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 873,600

3.19 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 204/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,026,200

3.20 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 เนื�อที� 448 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,762,100

3.21 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/26 เนื�อที� 756 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 3,453,700
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

3.22 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื�อที� 734 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 4,731,100       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 4,771,300       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3.23 อาคารเรียน 3 ชั�น 12 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

เนื�อที� 1,206 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

     -  ไม่ตอกเสาเข็ม 5,887,500       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

     -  ตอกเสาเข็ม 6,136,700

3.24 อาคารเรียน 4 ชั�น 12 ห้องเรียน

เนื�อที� 1,608 ตารางเมตร

     -  ไม่ตอกเสาเข็ม 7,532,400

     -  ตอกเสาเข็ม 7,844,900

3.25 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั�นลอย

เนื�อที� 900 ตารางเมตร

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 5,396,900

      -  ตอกเสาเข็ม 6,088,900

3.26 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน

(แบบ สถ.ศพด.1)

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,408,500

      -  ตอกเสาเข็ม 1,582,200

3.27 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน

(แบบ สถ.ศพด.2) 

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,783,100

      -  ตอกเสาเข็ม 1,894,600

3.28 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

(แบบ สถ.ศพด.3) 

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 2,143,100

      -  ตอกเสาเข็ม 2,326,800

3.29 อาคารอนุบาล

      -  ตอกเสาเข็ม 2,308,500
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ที� (บาท)

4 อาคารที�ทําการ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

4.1 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดเล็ก เนื�อที� 685 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

      -  ตอกเสาเข็ม 7,706,100       - ค่า Factor F

4.2 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดกลาง เนื�อที� 1,133 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

      -  ตอกเสาเข็ม 12,599,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

4.3 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดใหญ่ เนื�อที� 2,045 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

      -  ตอกเสาเข็ม 24,337,700       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

4.4 อาคารที�ว่าการอําเภอ เนื�อที� 880 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม 12,085,000

4.5 อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เนื�อที� 2,426 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 23,504,000

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 23,323,000

     - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 23,531,200  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

     - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 23,790,400 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

4.6 อาคารสาธารณสุขอําเภอ  (อาคาร คสล. 2 ชั�น) กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื�อที� 285 ตารางเมตร ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,750,700 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 2,589,700 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

     - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2,800,800 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

     - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2,646,800 ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

4.7 อาคารสถานีอนามัย

เนื�อที� 300 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,180,200

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 2,207,200

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง



                      

8

ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

4.8 อาคารคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื�อที� 1,125 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 9,056,200       - ค่า Factor F

    - ไม่ตอกเสาเข็ม 9,099,000       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 9,530,500       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 9,694,300       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

4.9 อาคารผู้ป่วย 60 เตียง       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

เนื�อที� 1,320 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 11,968,600

    - ไม่ตอกเสาเข็ม 12,116,700

    - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 13,355,200  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

    - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 12,391,900 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี
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ที� (บาท)

5 อาคารและสิ�งก่อสร้างอื�นๆ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

5.1 หอประชุม 300 คน เนื�อที� 700 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    - ตอกเสาเข็ม 7,345,700       - ค่า Factor F

5.2 โรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 เนื�อที� 922 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 6,050,000       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

5.3 โรงอาหาร 84 ที�นั�ง เนื�อที� 150 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 770,000       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

5.4 โรงอาหาร 300 ที�นั�ง เนื�อที� 532 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,085,000

5.5 โรงอาหาร 500 ที�นั�ง เนื�อที� 723 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 4,768,600

5.6 โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) เนื�อที�1,840 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 9,465,600

5.7 โรงฝึกงาน แบบ 102/27  เนื�อที� 320 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,293,500

5.8 โรงฝึกงาน แบบ 204/27  เนื�อที� 796 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 4,167,200

5.9 โรงฝึกงาน แบบ 306ล/27 เนื�อที� 1,454 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 6,841,800

5.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 121,700

5.11 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 889,300

5.12 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 1/42 676,900

5.13 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3/42 521,400

5.14 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ 1,201,900

5.15 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน เสาประตูโครงเหล็กยึดติดกับที�

ขนาด 18 x 31 เมตร 322,600

5.16 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที� สปช.603/29 เนื�อที� 17.50 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 216,200

5.17 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที� สปช.604/45 เนื�อที� 14.56 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 210,100

5.18 ส้วมมาตรฐาน แบบ 10 ที� สปช.605/45 เนื�อที� 59 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 477,000
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

5.19 เสาธงสูง 12 เมตร (ตอกเสาเข็ม) 76,100  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

5.20 เสาธงสูง 18 เมตร (ตอกเสาเข็ม) 198,100  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

5.21 รั�วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร       - ค่า Factor F

   - ตอกเสาเข็ม คสล. 1,550       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ตอกเสาเข็มไม้ 1,702

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 1,513

5.22 รั�วลวดหนาม  7 เส้น 260

5.23 รั�วลวดหนาม  9 เส้น 286
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6 สะพาน คสล.  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

6.1 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร       - ค่า Factor F

Slap Type       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 58,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 61,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 64,500

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 98,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 99,400

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 110,700

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.2 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 62,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 65,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 68,000

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 109,100

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 110,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 127,800

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6.3 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type       - ค่า Factor F

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 69,600       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 71,800

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 75,300

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 120,300

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 127,800

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 132,600

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.4 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 76,500

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 78,700

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 81,900

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 131,300

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 132,700

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 143,800

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6.5 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 11 เมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type       - ค่า Factor F

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 83,100       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 85,300

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 142,200

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 143,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 155,100

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.6 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 87,100

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 89,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 92,400

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 153,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 155,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 166,100

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)
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ลําดับ ราคาต่อตารางเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

7 ท่ออุโมงค์ คสล.  (Box Culvert)  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

(คิดเฉพาะผิวด้านบนที�รับการจราจร       - ค่า Factor F

 ไม่รวมงานถมหลังท่อ)       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

ขนาดท่อ

   -  1.20 x 1.20 เมตร 7,400

   -  1.50 x 1.50 เมตร 7,690

   -  1.80 x 1.80 เมตร 7,800

   -  2.10 x 2.10 เมตร 8,440

   -  2.40 x 2.40 เมตร 8,860

   -  2.70 x 2.70 เมตร 9,940

   -  3.00 x 3.00 เมตร 11,610

   -  3.30 x 3.30 เมตร 12,490

   -  3.60 x 3.60 เมตร 14,570
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ลําดับ ราคาต่อตารางเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

8 ผิวจราจร  - ลําดับที� 8.1-8.9 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

8.1 ผิวทางลาดยาง หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์

( Asphaltic Concrete) ระยะทาง 100 กม.(กรณีที�ราคาค่าขนส่ง

   1. หนา 4 เซนติเมตร 173.14 หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์มากกว่า

   2. หนา 5 เซนติเมตร 214.96 100 กม. ให้ใช้ค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์

8.2 ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต การคํานวณราคากลางตาม มติครม.

( Para Asphalt Concrete) เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2555)

        หนา 5 เซนติเมตร 331.07 แต่ไม่รวม

8.3 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก       - ค่า Factor F

( Reinforced Concrete Pavement)       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   1. หนา 15 เซนติเมตร 371.36

   2. หนา 20 เซนติเมตร 474.10

   3. หนา 23 เซนติเมตร 518.59

   4. หนา 25 เซนติเมตร 570.67

   5. หนา 28 เซนติเมตร 713.08

8.4 ผิวทางลาดยางเคปซีล (Cape Seal) 100.89

8.5 ฟอกสเปรย์  (Fog Spray) 8.69

8.6 สเลอร์รี�ซีล  (Slurry Seal)

1. ชนิดที� 2 46.55

2. ชนิดที� 3 66.99

8.7 ผิวทางพาราสเลอร์รี�ซีล  ชนิดที� 3 (Para Slurry Seal) 99.10

8.8 ไพร์มโคด  (Prime Coat) 22.42

8.9 แทคโคด  (Tack Coat) 12.66

8.10 ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร 341  - ลําดับที� 8.10-8.11 เป็นราคาที�ไม่รวม

8.11 ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร 256          - ค่า Factor F

         - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

         - วัสดุรองพื�น
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ลําดับ ราคาต่อกิโลเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

9 งานถนน (ผิวทางและพื�นทาง)  - ลําดับที� 9.1-9.4 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

9.1 ถนนลาดยางสองชั�น ชั�น 6/9 4,260,400 รายละเอียดตามภาคผนวก แต่ไม่รวม

9.2 ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั�น 6/9 5,466,800       - ค่า Factor F

9.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั�น 6/9 6,947,400       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

9.4 ถนนเคปซีล ชั�น 6/9 4,305,000
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ลําดับ ราคาต่อท่อน หมายเหตุ

ที� (บาท)

10 งานวางท่อกลม ค.ส.ล. - งานวางท่อกลม ค.ส.ล. เป็นราคาที�

10.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 ม. รวมค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าวางท่อ และ

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 375 ค่าเทคอนกรีตรองพื�น แต่ไม่รวม

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 410       - ค่า Factor F

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 439       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

10.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 502

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 555

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 598

10.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 721

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 792

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 850

10.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,052

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 1,146

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 1,224

10.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,585

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 1,755

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 1,894

10.6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.20 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,998

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 2,211

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 2,385

10.7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.50 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 3,171   

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 3,511

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 3,790
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สารบัญ 

(ภาคผนวก) 

หน้า 

1.   บ้านพกัข้าราชการ 

 - จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั                                                                                               ผ-1 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 10ข้ึนไป หรือเทียบเท่าข้ึนไป                                             ผ-1 

-บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัเช่ียวชาญ (ระดบั9) หรือเทียบเท่า                                         ผ-2 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัชาํนาญการและชาํนาญการพิเศษ 

  (ระดบั 7 – 8) หรือเทียบเท่า                                                                                         ผ-2 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวโุสและชาํนาญการ                                                        ผ-3 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัชาํนาญการ  

  (ระดบั 1 – 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด                                                                         ผ-3 

- บา้นพกัครูโสด 2 ชั้น 5 หอ้งนอน (แบบ 205/26)                                                        ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ 203/27)                                                                                             ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ 207)                                                                                                  ผ-4 

- บา้นพกัครูประชาบาล(แบบ สปช.301/26)                                                                  ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ สปช.303/28)                                                                                    ผ-5 

- บา้นพกันกัเรียน 4 หอ้ง (แบบกรมอาชีวศึกษา)                                                           ผ-5 

- บา้นพกัภารโรง/32                                                                                                      ผ-5 

2.   อาคารชุดพกัอาศัย 

    - อาคารพกัแพทย ์10 ครอบครัว (แบบเลขท่ี 5462/2536)                                             ผ-6 

             - อาคารพกัพยาบาล 20 หอ้ง (10 ครอบครัว)  

               (แบบเลขท่ี 3852/2536)                                                                                               ผ-7 

             - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครัว)  

               (แบบเลขท่ี 3852/2536 + 7386/2536)                                                                         ผ-7 

                 - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง(12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555)                                   ผ-8 

    - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง(12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555) 

                  (3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้                                                                                        ผ-8 
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- อาคารพกัพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขท่ี 8440)                              ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขท่ี 8440) 

(โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                      ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง  (แบบเลขท่ี 8821)                                                          ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง  (แบบเลขท่ี 8821) 

(โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                      ผ-9 

3.   อาคารเรียน 

  - อาคารเรียนแบบก่ึงถาวร                                                                                     ผ-10 

    - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./30)                                      ผ-10 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./59-ก)                                      ผ-10 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./59-ข)(ในเขตแผน่ดินไหว)            ผ-10                          

             - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 หอ้งเรียน( แบบ 212 ล./57)                                         ผ-11 

             - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 หอ้งเรียน( แบบ 212 ล./57)(ตา้นแผน่ดินไหว)           ผ-11 

    - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)                      ผ-11 

           - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216 ปรับปรุง 46)                              ผ-11 

          - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216/57-ก)                                          ผ-12 

          - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216/57-ข)(ตา้นแผน่ดินไหว)            ผ-12 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )                                     ผ-12 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ 318 ล./55-ข )(ตา้นแผน่ดินไหว)        ผ-12 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 หอ้งเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)                                      ผ-13 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 หอ้งเรียน (แบบ 324 ล./55-ข)(ตา้นแผน่ดินไหว)          ผ-13 

     - อาคารสองชั้น ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช.101/26)                                               ผ-14 

    - อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 102/26)                                              ผ-14 

       - อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 103/26)                                              ผ-14 

    - อาคารสองชั้น ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 104/26)                                              ผ-14 

       - อาคารสองชั้น ขนาด 4 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 105/26)                                               ผ-15                             

          - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 2/28)                                          ผ-15 

           - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.201/26)                                                                   ผ-15 

           - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.202/26)                                                              ผ-16 
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            - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.203/26)                                                                ผ-16 

       - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.204/26)                                                                ผ-16 

             - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.205/26)                                                                ผ-16 

              - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.206/26)                                                                ผ-17  

   - อาคารเรียนเดก็เลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. อนุบาล 8)                          ผ-17 

             - อาคารเรียน 3 ชั้น 12 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. 3/12)                                                ผ-17 

               - อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. 4/12)                                                ผ-18 

              - อาคารอเนกประสงคข์นาดเลก็มีชั้นลอย (รหสั สน.ศท. ชั้นลอย)                              ผ-18 

 - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1) ผ-19 

               - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51-80  คน (แบบ สถ.ศพด.2) ผ-19 

 - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ผ-20 

 - อาคารอนุบาล ผ-20 

4.   อาคารทีท่ําการ 

          - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดเลก็                                                                     ผ-21 

            - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดกลาง                                                                ผ-21 

               - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดใหญ่                                                                  ผ-22 

              - อาคารท่ีวา่การอาํเภอ                                                                                              ผ-22 

             - อาคารสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั แบบเลขท่ี 8491                                               ผ-23 

              - อาคารสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั แบบเลขท่ี 8491  

                  (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                    ผ-23 

           - อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขท่ี 8732                                                              ผ-23 

                - อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขท่ี 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+ 

                  อส.ก.21/ก.พ./55  (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                       ผ-23 

           - อาคารสถานีอนามยั แบบเลขท่ี 10746                                                                       ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+ 

               อส.ข.181/ส.ค./28                                                                                                      ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+ 

               อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                      ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919                                          ผ-24 

           (3) 
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            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 7919 ก.148/ก.ย./52+ 

               ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                              ผ-24 

5.   อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

 - หอประชุม 300 คน                                                                                                    ผ-25 

              - โรงอาหาร หอประชุม(แบบ 100/27)                                                                         ผ-25 

              - โรงอาหาร (84 ท่ีนัง่)                                                                                               ผ-25 

                - โรงอาหาร (300 ท่ีนัง่)                                                                                                ผ-26 

                - โรงอาหาร (500 ท่ีนัง่)                                                                                                ผ-26 

                - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา      ผ-26 

            - โรงฝึกงาน(แบบ 102/27 )                                                                                          ผ-27 

              - โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)                                                                                          ผ-27 

                - โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)                                                                                        ผ-27 

                - ลานกีฬาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา)                                                             ผ-27 

                - สนามกีฬาอเนกประสงค ์                                                             ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)                                                                                    ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)                                                                                   ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)                                                                               ผ-28 

             - สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน                                                                                     ผ-28 

                - สว้มมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช .603/29)                                                                    ผ-29 

                - สว้มมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช .604/45)                                                                    ผ-29 

             - สว้มมาตรฐาน (แบบ 10 ท่ี สปช .605/45)                                                                  ผ-29 

                - เสาธง สูง 12 เมตร                                                                                                      ผ-29 

                - เสาธง สูง 18 เมตร                                                                                                      ผ-30 

                - ร้ัวคอนกรีตบลอ็ก สูง 2.10 เมตร                                                                                ผ-30             

                -  ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เสน้                                                                                          ผ-30             

6.   ผวิจราจร 

             - ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร                                                    ผ-31 

                - ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร                                                                                  ผ-31      
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7. งานถนน (ผวิทางและพืน้ทาง) 

             - ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9                                                                                      ผ-31  

                - ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9                                                                               ผ-31  

                 - ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ชั้น 6/9                                                                               ผ-32  

                 - ถนนเคปซีล ชั้น 6/9                                                                                                   ผ-32 

8.ข้อมูลอ่ืนๆสําหรับประกอบการพจิารณา                                                                                    ผ-33 

                   - ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ  

                      อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั                                                                   

                   - หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ                     

                   - หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F และ ตาราง Factor F                                 
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1.บ้านพกัข้าราชการ 

จวนผู้ว่าราชการจังหวดั  

(แบบเลขที ่ย.3896-ย.3907,สถ.35112เพิม่ ย.11607-ย.11608,อ6.17051ถึง6,E-3549,M.5018) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 592 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองซีแพค 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค และปาเก ้

 - ฝ้า เพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี และกระเบ้ืองแผน่เรียบ  

               โครงเคร่าไม ้

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับ 10 ขึน้ไป หรือเทยีบเท่าขึน้ไป  

(แบบเลขที ่มบ.462124,แบบมาตรฐาน,E-57110,M-57059) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 181 ตารางเมตร 

-โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเซรามิค 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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บ้านพกัข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ 9) หรือเทยีบเท่า 

(แบบเลขที ่สถ.34061) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือ 112.60 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่ 

 - โครงหลงัคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 -ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพเิศษ (ระดับ 7 – 8) หรือเทยีบเท่า 

(แบบเลขที ่S55034,A01-A12,SN-01 ถึงSN09,E55056) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่ 

 - โครงหลงัคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค  

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - มีหอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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บ้านพกัข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ  

(แบบเลขที ่S54096,ม.541604 – ม.541615,SN54104,E54126) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร 

 - โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - มีหอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับชํานาญการ(ระดับ 1 – 2)หรือเทยีบเท่า แบบแฝด 

 (แบบเลขที ่S54117,ม.541616 – ม.541627,SN54103,E54113) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 128  ตารางเมตร 

 - โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

              - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และ กระเบ้ืองแผน่เรียบโครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 - ผนงั ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

             - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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บ้านพกัครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน (แบบ 205/26) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้นชั้นบน ไมเ้น้ือแขง็เขา้ล้ิน 

 - พื้นชั้นล่าง คสล. ผวิขดัมนัเรียบ 

 - หอ้งนํ้ากระเบ้ืองเคลือบ พื้นปูโมเสค 

 - เน้ือท่ี 94 ตารางเมตร 

 

บ้านพกัครู (แบบ 203/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเขม็  

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ฝาหอ้งไมอ้ดั 

 - พื้นชั้นบน ไมเ้น้ือแขง็ 

 -  พื้นชั้นล่าง คสล. 

 - หอ้งนํ้ากระเบ้ืองเคลือบ 

 - เน้ือท่ี 82.50 ตารางเมตร 

 

บ้านพกัครู (แบบ 207) 

 - บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น เน้ือท่ี 86 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างประกอบดว้ย หอ้งรับแขก  ท่ีรับประทานอาหาร 

    หอ้งครัว และหอ้งส้วม 

 -  ชั้นบน ประกอบดว้ย หอ้งนอน 2 หอ้ง 

 

บ้านพกัครู (แบบ สปช.301/26) 

 - อาคาร คสล. ผนงัก่ออิฐฉาบปูน  

 - พื้นชั้นบนไมเ้น้ือแขง็ 

 - พื้นชั้นล่างหอ้งนํ้า คสล. ผวิขดัมนั 

 -  เน้ือท่ี 77 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 
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บ้านพกัครู (แบบ สปช.303/28) 

 - บา้นพกัครูเรือนแถว เน้ือท่ี 507 ตารางเมตร 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น (6 ยนิูต)  1 ยนิูตมี 2 ชั้น 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 -  ชั้นบนมี 2 หอ้งนอน 1 หอ้งนํ้า 

 - ชั้นล่างหอ้งโถง 1 หอ้ง 1 หอ้งนํ้า หอ้งเก็บของ 1 หอ้ง หอ้งครัว 1 หอ้ง 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

 - มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วมและสุขภณัฑ ์

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

บ้านพกันักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) 

  - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - เน้ือท่ี 204  ตารางเมตร 

 -  โครงหลงัคาเหลก็ มุงกระเบ้ืองลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้นขดัมนัเรียบ 

 - มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วมและสุขภณัฑ ์

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

บ้านพกัภารโรง/32 

 - บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น เน้ือท่ี 52  ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง มีหอ้งนํ้าและส้วม 1 หอ้ง 

 - ชั้นบน ประกอบดว้ยหอ้งนอน 2 หอ้ง ระเบียงทางเดินและบนัได 
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2. อาคารชุดพกัอาศัย 

อาคารพกัแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที ่5462/2536) 

- เน้ือท่ี  748  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ผวิพื้นทัว่ไป พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั หอ้งครัว รับแขก อาหาร หอ้งนํ้า 

 จาํนวน 2 ครอบครัว 

ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 
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อาคารพกัพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที ่3852/2536) 

- เน้ือท่ี  696  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 2 ครอบครัว 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดินและส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่3852/2536+7386/2536) 

- เน้ือท่ี  696  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดินและส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 
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อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่9555) 

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่9555) (3 จังหวดัชายแดนภาคใต้) 

- เน้ือท่ี  745  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั จาํนวน 8 หอ้ง 

- หอ้งนํ้า จาํนวน 4 หอ้ง 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดิน หอ้งอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั จาํนวน 8 หอ้ง ต่อ 1 ชั้น 

- หอ้งนํ้า จาํนวน 4 หอ้ง ต่อ 1 ชั้น 
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อาคารพกัแพทย์ 20 ครอบครัว  (คสล.6 ช้ัน) แบบเลขที ่8440 

อาคารพกัแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ช้ัน) แบบเลขที ่8440 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  2,366  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 6 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้น คสล. 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารพกัพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที ่8821 

อาคารพกัพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที ่8821 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  3,006  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป พื้น คสล.  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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3. อาคารเรียน 

อาคารเรียนแบบกึง่ถาวร 

 - อาคาร คสล. ชั้นเดียว ชั้น เน้ือท่ี 384 ตารางเมตร 

 - ประกอบดว้ยหอ้งเรียน 3 หอ้ง  หอ้งสมุด 1 หอ้งและ 

     หอ้งธุรการ 1 หอ้ง  

 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล/30) 

 - อาคาร คสล. 2 ชั้น เน้ือท่ี 1,338  ตารางเมตร  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กฉาก มุงกระเบ้ืองใยหิน 

 - พื้นชั้นล่าง คสล.  พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูปหรือ คสล. หล่อกบัท่ี 

 - ฝ้า - เพดาน กระเบ้ืองใยหินแผน่เรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว มีท่ีด่ืมนํ้า 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ก ) 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ข ) (ในเขตแผ่นดินไหว) 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น เน้ือท่ี 1,512  ตารางเมตร      

             - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ , ฐานรากแบบแผ ่

             - โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ, โครงหลงัคาสาํเร็จรูป,วสัดุมุงกระเบ้ืองลอนคู่ไม่มีใยหิน     

             - พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูป หรือ คสล. หล่อกบัท่ี    

             - ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ดซีเมนตบ์อร์ด, ยบิซัม่บอร์ด      

             - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ     

            - หอ้งนํ้า - ส้วม ผนงั พื้น กรุกระเบ้ืองเซรามิก เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว       

            - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 
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อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,088 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,512 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นชั้นล่าง คสล.  พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูปหรือ คสล.  

 - ฝ้า - เพดาน กระเบ้ืองใยหินแผน่เรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว มีท่ีด่ืมนํ้า 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,520 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคาเหล็กรีดรอน 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 
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อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน(แบบ 216 /57 -ก) 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน(แบบ 216 /57 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,592 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคาหลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ก) 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น เน้ือท่ี 2,756 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - ชั้น 2 ประกอบดว้ย   

- หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร จาํนวน 6 หอ้งเรียน 

 - หอ้งนํ้านกัเรียนชาย 4 ท่ี หอ้งนํ้านกัเรียนหญิง 4 ท่ี 

 - หอ้งนํ้าครูชาย 1 ท่ี  หอ้งนํ้าครูหญิง 1 ท่ี 

 - ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบดว้ย 

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 หอ้งเรียน 

    และหอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 หอ้งเรียน 

  - โครงสร้าง คสล. ตา้นแรงแผน่ดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ และมีแบบฐานแผป่ระกอบ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 

 - พื้นหอ้งเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขดัมนัเรียบ  

 - ระเบียงทางเดิน – บนัได ผวิหินขดัในท่ีหรือหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนงักั้นหอ้งเป็นผนงัไฟเบอร์ซีเมนตบ์อร์ดบุ 2 ดา้น    

 - หอ้งนํ้า - หอ้งส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว ถงับาํบดั ถงัพกันํ้า 

              - มีไฟฟ้า ใชห้ลอด T5 ประหยดัพลงังาน 

              - ระบบประปาอาคาร มีถงัพกันํ้า ถงัจ่ายนํ้า ป๊ัมนํ้า 
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อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ก) 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น เน้ือท่ี 3,596 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - ชั้น 2 ประกอบดว้ย   

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จาํนวน 8 หอ้งเรียน 

 - หอ้งนํ้านกัเรียนชาย 4 ท่ี หอ้งนํ้านกัเรียนหญิง 4 ท่ี 

 - หอ้งนํ้าครูชาย 1 ท่ี  หอ้งนํ้าครูหญิง 1 ท่ี 

 - ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบดว้ย 

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 หอ้งเรียน 

    และหอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 หอ้งเรียน 

 - โครงสร้าง คสล. ตา้นแรงแผน่ดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ และมีแบบฐานแผป่ระกอบ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 

 - พื้นหอ้งเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขดัมนัเรียบ  

 - ระเบียงทางเดิน – บนัได ผวิหินขดัในท่ีหรือหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนงักั้นหอ้งเป็นผนงัไฟเบอร์ซีเมนตบ์อร์ดบุ 2 ดา้น    

 - หอ้งนํ้า - หอ้งส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว ถงับาํบดั ถงัพกันํ้า 

              - มีไฟฟ้า ใชห้ลอด T5 ประหยดัพลงังาน 

              - ระบบประปาอาคาร มีถงัพกันํ้า ถงัจ่ายนํ้า ป๊ัมนํ้า 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 101/26) 

 - โครงสร้าง คสล.  ใตถุ้นโล่ง ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นชั้นบนไมเ้น้ือแขง็เขา้ล้ิน เน้ือท่ีประมาณ 324 ตารางเมตร 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นหอ้งพกัครู และหอ้งธุรการ  

 - พื้นชั้นล่าง คสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั  

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 102/26) 

 - โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั 

 - เน้ือท่ีประมาณ 229.50 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 103/26) 

 - โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นคสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั 

 - เน้ือท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร  

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 104/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ใตถุ้นโล่ง 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 244 ตารางเมตร  

- พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ  

 - ทาสีตวัอาคาร 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช. 105/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ใตถุ้นโล่ง  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นหอ้งเรียน และใตถุ้นเป็น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงักั้นหอ้งเป็นกระดาษดาํทาสี 2 หนา้ สามารถถอดประกอบและยา้ยตาํแหน่งได ้

 - โครงหลงัคาเหล็ก ยกเวน้โครงหลงัคาไม ้ใหจ้งัหวดัชายทะเลเลือก 

 - หลงัคากระเบ้ืองใยหินลอนเล็ก 

 - มีรางนํ้าฝนรอบอาคาร 

 - เน้ือท่ีประมาณ 630 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน ( แบบ สปช. 2/28) 

 - โครงสร้าง คสล.  4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน เน้ือท่ีประมาณ 2,105 ตารางเมตร 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานกระเบ้ืองแผน่เรียบ และยบิซัม่บอร์ด 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - หอ้งนํ้า ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงัก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัตีเส้น 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 120 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัตีเส้น 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - มีไฟฟ้า และทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหลก็มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ และพื้นไมเ้น้ือแขง็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 448 ตารางเมตร 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตวัอาคาร 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ และพื้นไมเ้น้ือแขง็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 756 ตารางเมตร 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) 

- อาคาร คสล. เน้ือท่ีประมาณ 734 ตารางเมตร 

- ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 -      มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 

 

อาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12) 

- อาคาร คสล. 3 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 1,206 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาวมีสุขภณัฑ ์

- ไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 
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อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12) 

- อาคาร คสล. 4 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 1,608 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 

 

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเลก็มช้ัีนลอย (รหัส สน.ศท.ช้ันลอย) 

- อาคาร คสล. 4 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 900 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 
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อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่เกนิ 50 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 153 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 202.5 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 
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อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 298 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารอนุบาล 

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว (มีชั้นลอย) 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ 

             -     พื้นท่ีประมาณ 258 ตารางเมตร 

 -     ขนาด กวา้ง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร 

             -      หอ้งเรียนอนุบาล 2 หอ้ง พร้อมหอ้งนํ้า 

             -     ชั้นลอย สาํหรับนอนกลางวนั 2 หอ้ง 
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4. อาคารที่ทําการ 

อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดเลก็ 

( แบบเลขที ่9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  685  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานยบิซัม่บอร์ด 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดกลาง  

(แบบเลขที ่9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  1,133  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานยบิซัม่บอร์ด 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

- มีถงัเก็บนํ้า คสล.ใตดิ้น พร้อมโรงสูบนํ้า 
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อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดใหญ่  

(แบบเลขที ่9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  2,045  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานซีเมนต ์ฉาบเรียบ 

- โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

- อาคารประกอบมีถงัพกันํ้าแบบมีโรงสูบ 

 

อาคารทีว่่าการอาํเภอ 

(แบบเลขที ่S56047,AR56116,-SN57016,E57041) 

-  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

-  เน้ือท่ี 880 ตารางเมตร 

- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็  

- โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดัสาํเร็จรูป 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

-  ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเซรามิค 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แบบเลขที ่8491 

อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แบบเลขที ่8491 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  2,426  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. พื้นหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขที ่8732 

อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขที ่8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55  

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  285  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล.  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ผวิพื้นทัว่ไป พื้นหินขดัฝังเส้น พีวซีี 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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อาคารสถานีอนามยั แบบเลขที ่10746 

- เน้ือท่ี  300  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. ผวิขดัมนัเรียบ 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที ่3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที ่3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  1,125  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที ่7919 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที ่7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/ม.ค./43 

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  1,320  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้น คสล. 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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5. อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

หอประชุม 300 คน 

(แบบเลขที ่ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348,อ.6591-1 ถึง

4,E-431139) 

 - อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกนัฝน 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั พื้นเวทีปูไมป้าเก ้

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร 

 

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27) 

 - อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกนัฝน 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั พื้นเวทีปูไมป้าเก ้

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร 

 - พร้อมแป้นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด 

 

โรงอาหาร ( 84 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคาร คสล.ชั้นเดียว 

             - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

             - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร 

 - ขนาด กวา้ง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

             - ประกอบดว้ย หอ้งปรุงอาหาร 

             - พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
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โรงอาหาร ( 300 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงหลงัคาเหล็กเคลือบสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานยบิซัม่บอร์ด 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร 

- พื้นขดัมนั ปูกระเบ้ืองเซรามิคและหินขดัสาํเร็จรูป 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

โรงอาหาร ( 500 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงหลงัคาเหล็กเคลือบสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานยบิซัม่บอร์ด 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร 

- พื้นขดัมนั ปูกระเบ้ืองเซรามิคและหินขดัสาํเร็จรูป 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พเิศษ) 

ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเขม็  

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร 

- ชั้นล่างใชเ้ป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร 

 - ชั้นบนใชเ้ป็นหอ้งประชุมและยมิกีฬา 

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - มีหอ้งนํ้า ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑ ์
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โรงฝึกงาน (แบบ 102/27) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร 

 

โรงฝึกงาน (แบบ 204/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร 

 

โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - มีหอ้งส้วม และเคร่ืองสุขภณัฑ ์

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร 

 

ลานกฬีาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 

   - ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร  

 - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลยบ์อลและเซปัคตระกร้อ 

 - ตีเส้นสนามวอลเลยบ์อล และเซปัคตระกร้อขนาดมาตรฐาน 
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สนามกฬีาอเนกประสงค์  

   - พื้น คสล. ขดัเรียบ  

 - ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา ( Acrylic Floor Coating ) 

 - ขนาด กวา้ง 27 x 36 เมตร  

              - ประกอบดว้ย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลยบ์อล ชาย-หญิง 2 สนาม 

                สนามเซปัคตะกร้อ ชาย-หญิง 2 สนาม 

  

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42 

  - ขนาดสนามกวา้ง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดา้น) 

 - ถมดินไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร 

 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42 

 - ขนาดสนามกวา้ง 72.00 เมตร ยาว 109 เมตร 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดา้น) 

 - ถมดินไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร 

 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พเิศษ 

 - ขนาดสนามกวา้ง 58.00 เมตร ยาว 105 เมตร 

 - มีลู่วิง่ 8 ลู่ 

 

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน  

 - มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด18 x 31 เมตร  

 - ตีเส้นสนามตามแบบ 

 - เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยดึติดกบัท่ีหรือชนิดโครงเหล็ก 

    ยดึติดกบัท่ีหรือเคล่ือนท่ีได ้

 

 

 

 

 

ผ-28 

admin
Typewritten text
275



ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที ่สปช.603/29) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร 

- ขนาด 4 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 

 -  หอ้งส้วมกวา้ง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร 

 - ทาสี 

 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที ่สปช.604/45) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร 

- ขนาด 4 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 

 -  หอ้งส้วมกวา้ง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร 

 - ทาสี 

 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที ่สปช.605/45) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร 

- ขนาด 10 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร 

 - ทาสี 

 

เสาธงสูง 12 เมตร  

(แบบเลขที ่ย.13317-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97) 

 - ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 

   - พื้น คสล.ขดัมนัเรียบ ผนงัก่ออิฐมอญ 
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เสาธงสูง 18 เมตร  

(แบบเลขที ่ย.13318-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97) 

 - ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 

   - พื้น คสล.ขดัมนัเรียบ ผนงัก่ออิฐมอญ 

 

ร้ัวคอนกรีตบลอ็ก สูง 2.10 เมตร 

              - ฐานตอกเขม็ คสล. / เขม็ไม ้/ ไม่ตอกเขม็ 

 - คานคอดิน เสา และทบัหลงั คสล. 

   - กาํแพงของร้ัวทั้ง 3 ชนิดก่อดว้ยซีเมนตบ์ล็อกโชวแ์นว 2 ดา้น ไม่ฉาบปูน 

               ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทบัหลงั 

              - ทาสี 

 - สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 

                                                            

ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เส้น 

  -  เสา คสล. สาํเร็จรูป  ใชล้วดหนามเบอร์ 12 ไม่นอ้ยกวา่ 7/9 เส้น  

  - สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 

  - ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร 
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6. ผวิจราจร 

ผวิจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 12 เซนติเมตร 

 - ก่อสร้างภายในบริเวณจากถนนใหญ่เขา้ตวัอาคาร 

 - ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ไม่รวมวสัดุรองพื้น 

 - ใชเ้หล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร  รอยต่อ 20 มิลลิเมตร 

  

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 10 เซนติเมตร 

 - ใชส้าํหรับลานจอดรถ หรือเป็นท่ีตากเมล็ดพืช 

 - ไม่รวมวสัดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผวิคอนกรีตเท่านั้น 

 - ใชเ้หล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร 

 

7. งานถนน( ผวิทางและพืน้ทาง ) 

ถนนลาดยางสองช้ัน  ช้ัน 6/9  

 - ผวิทาง DBST กวา้ง 6 เมตร หนา 2.5 เซนติเมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทาง หนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจรและปลูกหญา้ 

 
 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9 

 - ผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร กวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 3 เซนติเมตร 

 - ดินถมคนัทาง หนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 
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ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ช้ัน  6/9 

 - ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทางหนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 
 

 

ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9 

 - ผวิทางเคปซีลกวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทางหนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 
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8.ข้อมูลอ่ืนๆสําหรับประกอบการพจิารณา 

                   - ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ   อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั                                                                   

                   - หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ                                               

                - หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F และ ตาราง Factor F                                 
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ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ 

อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั

admin
Typewritten text
281



admin
Typewritten text
282



admin
Typewritten text
282



admin
Typewritten text
283



admin
Typewritten text
284



admin
Typewritten text
285



admin
Typewritten text
286



admin
Typewritten text
287



admin
Typewritten text
288



admin
Typewritten text
289



admin
Typewritten text
290



admin
Typewritten text
291



admin
Typewritten text
292



admin
Typewritten text
293



admin
Typewritten text
294



admin
Typewritten text
295



admin
Typewritten text
296



admin
Typewritten text
297



admin
Typewritten text
298



admin
Typewritten text
299



admin
Typewritten text
300



admin
Typewritten text
301



admin
Typewritten text
302



admin
Typewritten text
303



admin
Typewritten text
304



admin
Typewritten text
305



admin
Typewritten text
306



admin
Typewritten text
307



admin
Typewritten text
308



admin
Typewritten text
309



admin
Typewritten text
310



admin
Typewritten text
311



admin
Typewritten text
312



admin
Typewritten text
313



admin
Typewritten text
314



admin
Typewritten text
315



admin
Typewritten text
316



admin
Typewritten text
317



admin
Typewritten text
318



admin
Typewritten text
319



admin
Typewritten text
320



admin
Typewritten text
321



admin
Typewritten text
322



admin
Typewritten text
323



admin
Typewritten text
324



admin
Typewritten text
325



admin
Typewritten text
326



admin
Typewritten text
327



admin
Typewritten text
328



admin
Typewritten text
329



admin
Typewritten text
330



admin
Typewritten text
331



admin
Typewritten text
332



admin
Typewritten text
333



admin
Typewritten text
334



admin
Typewritten text
335



admin
Typewritten text
336



admin
Typewritten text
337



admin
Typewritten text
338



admin
Typewritten text
339



admin
Typewritten text
340



admin
Typewritten text
341



admin
Typewritten text
342



admin
Typewritten text
343



admin
Typewritten text
344



admin
Typewritten text
345



admin
Typewritten text
346



admin
Typewritten text
347



admin
Typewritten text
348



admin
Typewritten text
349



admin
Typewritten text
350



admin
Typewritten text
351



admin
Typewritten text
352



admin
Typewritten text
353



admin
Typewritten text
354



admin
Typewritten text
355



admin
Typewritten text
356



admin
Typewritten text
357



admin
Typewritten text
358



admin
Typewritten text
359



admin
Typewritten text
360



admin
Typewritten text
361



admin
Typewritten text
362



admin
Typewritten text
363



admin
Typewritten text
364



admin
Typewritten text
365



admin
Typewritten text
366



admin
Typewritten text
367



admin
Typewritten text
368



admin
Typewritten text
369



admin
Typewritten text
370



admin
Typewritten text
371



admin
Typewritten text
372



admin
Typewritten text
373



admin
Typewritten text
374



admin
Typewritten text
375



admin
Typewritten text
376



admin
Typewritten text
377



admin
Typewritten text
378



admin
Typewritten text
379



admin
Typewritten text
380



admin
Typewritten text
381



admin
Typewritten text
382



admin
Typewritten text
383



admin
Typewritten text
384



admin
Typewritten text
385



admin
Typewritten text
386



admin
Typewritten text
387



admin
Typewritten text
388



admin
Typewritten text
389



admin
Typewritten text
390



admin
Typewritten text
391


