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การอ้างอิงระเบียบ
(ท้ายสุ ดของรายการ)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ราชการ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึงปั จจุบนั
โครงการ
1.1.-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
**ข้อ 1. เปลี่ยนตามกรณี ** ฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.2557
เลือก 1.1 หรื อ 1.2 หรื อ 1.3 หรื อ
1.2-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรื อ
1.3-เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (หรื อพระราชบัญญัติ
................อื่นที่เกี่ยวข้อง)
2-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หน้าที่ ...... ลาดับที่ .........
ครุ ภณั ฑ์
1.-เป็ นไปตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
**ข้อ 2. เปลี่ยนตามกรณี ** 2.-เป็ นครุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ป รากฏในเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐาน
เลือกตามข้อความต่อท้าย
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครุ ภณั ฑ์ ปี งบประมาณ 2563 3.-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หน้าที่ ...... ลาดับที่ .........
สิ่ งก่อสร้าง
1.-เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.-เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น หน้าที่ ...... ลาดับที่ .........
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ข้ อความต่ อท้ ายค่ าครุภัณฑ์ ปี งบประมาณ 2563
1. กรณี อยูใ่ นเล่มมาตรฐานของสานักงบประมาณ ให้ระบุวา่
เป็ นครุ ภัณฑ์ ทปี่ รากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ สานักงบประมาณ
2. กรณี อยูใ่ นเล่มมาตรฐานของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ระบุวา่
เป็ นครุ ภัณฑ์ ทปี่ รากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสั งคม
3. กรณี ไม่มีอยูใ่ นเล่มมาตรฐานเลย (ตามประเภทครุ ภณ
ั ฑ์) ให้ระบุวา่
เนื่องจากครุ ภัณฑ์ ทจี่ ัดซื้อไม่ ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ สานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้ องตลาดในปัจจุบัน
หรื อ เนื่องจากครุ ภัณฑ์ ทจี่ ัดซื้อไม่ ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้ องตลาดในปัจจุบัน
4. กรณี มีอยูใ่ นเล่มมาตรฐาน แต่จาเป็ นต้องจัดซื้ อราคาท้องตลาด (ให้เลือกระหว่าง สู งกว่า หรื อ ต่ากว่า) ให้
ระบุวา่
เนื่องจากครุ ภัณฑ์ ทจี่ ัดซื้อ ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ สานักงบประมาณ แต่ มีความจาเป็ นต้ อง
จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ในราคาที่สูงกว่ า/ต่ากว่า จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
หรื อ เนื่องจากครุ ภัณฑ์ ทจี่ ัดซื้อ ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม แต่ มีความจาเป็ นต้ องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ใน
ราคาทีส่ ู งกว่ า/ต่ากว่ า จึงขอจัดซื้อตามราคาท้ องตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
**กรณี CCTV ซื้ อนอกมาตรฐาน
หรื อ เนื่องจากครุ ภัณฑ์ ทจี่ ัดซื้อ ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้ องโทรทัศน์
วงจรปิ ด กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม แต่ มีความจาเป็ นต้ องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐาน ในราคาทีส่ ู งกว่ า/ต่ากว่ า จึงขอจัดซื้อตามราคาท้ องตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้
งาน
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ตัวอย่าง
รายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณ ตาม ว 0444 พ.ศ.2563
หมวดค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City (กองวิชาการและแผนงาน)
จานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทาเอกสารรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 449 ลาดับที่ 2
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาท รวม 17,000 บาท ให้กับฝ่าย.............หน่วยงาน...........เพื่อ............(บอกเหตุผล
ความจาเป็น เช่น เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (หากไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้คาว่า “โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้”)
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)…………………….
-มีหน่วยความจาหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ………………….
-……………………….(**บันทึกตามมาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลฯ**)
-เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 301 ลาดับที่ 3
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง)
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-อาคารต่างๆ
-ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน (สานักการช่าง) จานวน 3,990,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน โดยทาการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
สูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล
และครุภัณฑ์อาคารสานักงาน ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนครขอนแก่น หน้าที่ 90 ลาดับที่ 15
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แนวทางการเขียนโครงการ เพื่อประกอบการนาเข้าแผนพัฒนาและตั้งคาของบประมาณ 2563
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
5. พื้นที่ดาเนินการ
6. วิธีดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล)
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
11. ให้มกี ารลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานรับรอง
ร่างโครงการนี้ เป็นเพียงประมาณการประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น
เมื่อมีการประกาศใช้เทศบัญญัติฯ 2563 จึงจัดทาโครงการฉบับสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติ
โครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ
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กรณีโครงการทีม่ ีคาว่า 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. ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
12. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
13. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
14. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
15. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
16. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
อ้างระเบียบ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
กรณีโครงการที่มีคาว่า ประชุม (ไม่มีคาอื่นห้อยท้ายอีก) เป็นไปตามฐานอานาจ รายการเบิกดังนี้
**ต้องไม่ใช่การประชุมหารือ หรือ การประชุมทางาน (อ้างตาม อ.อทิตยา พยาบาล 9 พ.ค.62)**
1. ค่าอาหาร
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ
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3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
4. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
อ้างระเบียบ : 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เป็ น ไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การที่ มท 0808.2/ว252 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2553 เรื่ อ ง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
3. ฐานอานาจในการจัดประชุมครั้งนี้
กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายการเบิกดังนี้
1. ค่าพิธีทางศาสนา ไม่เกิน 30,000 บาท (2 ศาสนาไม่เกิน 50,000 บาท)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินคนละ 50บาทต่อวัน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกินคนละ 100บาทต่อวัน
4. ค่าเช่า/ค่าบารุงสถานที่จัดงาน
5. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เช่น
-ค่าเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์
-ค่าเช่าเครื่องเสียง / เต็นท์ / เวที
6. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ไม่ตั้งเบิกซ้าซ้อนกับส่วนราชการ/อปท. อื่น)
7. ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
8. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
9. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา 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
ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ

8

4

-ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน์
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณา/สิ่งพิมพ์
16. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
อ้างระเบียบ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา รายการเบิกดังนี้
1)โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.
1. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
2. ค่าอุปกรณ์กีฬา
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม (คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน)
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา (คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน)
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่รัฐ 400 บาทต่อวัน / เอกชน 800 บาทต่อวัน)
6. ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน
7. ค่าจัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
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)
ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ
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3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (คนละไม่เกิน 100 บาทต่อวัน)
4. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
5. ค่าอุปกรณ์กีฬา
6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม (คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน)
7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา (คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน)
8. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่รัฐ 400 บาทต่อวัน / เอกชน 800 บาทต่อวัน)
9. ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน
10. ค่าจัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
11. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล (ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท)
12. เงินรางวัล หรือของรางวัล (เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการ)
13. ค่าจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา
14. ค่าริ้วขบวน
15. ค่ากีฬาสาธิต
16. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
17. ค่าเช่า/ค่าบารุงสถานที่จัดงาน
18. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เช่น
-ค่าเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์
-ค่าเช่าเครื่องเสียง / เต็นท์ / เวที
19. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ไม่ตั้งเบิกซ้าซ้อนกับส่วนราชการ/อปท. อื่น)
20. ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
21. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
22. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์
23. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา (ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน)
อ้างระเบียบ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
กรณีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายการเบิกดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอน เบิกตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการควบคุม /ผู้ฝึกสอน /เจ้าหน้าที่อื่นที่จาเป็น (คนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน)
ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ
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3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (4 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เกิน 7 วัน)
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา (คนละไม่เกิน 100 บาทต่อวัน)
5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา (เบิกไม่เกิน 4 คนๆละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน)
6. ค่าเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน (แต่ละครั้ง ไม่เกิน 30 วัน) (ถ้าเบิกข้อนี้ ห้ามเบิกข้อ 3)
7. ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
อ้างระเบียบ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ร่าง (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ) ของเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ
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บัญชีราคากลาง/ราคาอ้างอิงครุภัณฑ์
ประกอบคาขอตั้งประมาณการรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครุภัณฑ์ ....(เช่น ครุ ภณั ฑ์สานักงาน).........................
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ ...(เช่น โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท).............
รวมวงเงินตั้งประมาณการรายจ่ าย....(เช่น 10,000 บาท ).................
แผนงาน....(เช่น แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป)...........งาน....(เช่น งานวางแผนสถิติและวิชาการ)...........
หน่ วยงานเจ้ าของครุภัณฑ์ ...(เช่น กองวิชาการและแผนงาน)......................
รายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
- ..............(เช่น ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 75x180x75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับ
ได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่นอ้ ยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม)..................

7. แหล่งทีม่ าของราคากลาง/ราคาอ้างอิง สื บราคาจากท้องตลาด 3 ราย/ยีห่ ้ อ
ชื่ อร้ าน/ยี่ห้อ
รายละเอียดครุ ภณั ฑ์

ชื่ อร้ าน/ยี่ห้อ
รายละเอียดครุ ภณั ฑ์

ชื่ อร้ าน/ยี่ห้อ
รายละเอียดครุ ภณั ฑ์

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

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

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

ราคา........................บาท

ราคา........................บาท

ราคา........................บาท

(ภาพถ่ายของครุ ภณั ฑ์)

(ภาพถ่ายของครุ ภณั ฑ์)

(ภาพถ่ายของครุ ภณั ฑ์)

ลงชื่อ...........................................................
ตาแหน่ง......................................................
ผูก้ าหนดราคากลางครุ ภณั ฑ์
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สรุปแนวทางการจัดทาร่ างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ ายประจาปี 2562
ของเทศบาลนครขอนแก่ น (เล่มเหลือง)
1. ว 1657 ลว.16กค.56 จาแนกแผนงานตามรู ปแบบงบประมาณของ อปท. มี 4 ด้าน 12 แผนงาน (คู่มือเล่มเหลือง หน้า
16-25) ทน.ขก.ไม่ได้ใช้แผนงานการเกษตร
2. ว 1657 ลว.16กค.56 จาแนกหมวดและประเภทรายรับ (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 26-34)
3. ว 1657 ลว.16กค.56 จาแนกหมวด (งบ) ประเภทรายจ่าย (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 35-75) รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
3.1 รายจ่ ายงบกลาง สาคัญคือรายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตาม ว 3203
ลว.4ตค.39 ต้องผ่านสภาเทศบาลขอความเห็นชอบ และผูว้ า่ อนุมตั ิก่อนบรรจุในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณฯ
(เจ้าภาพ คือสานักปลัดเทศบาล) (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 341-342)
3.2 รายจ่ ายตามแผนงาน มี 5 งบ ดังนี้
3.2.1 งบบุคลากร สาคัญคือ ตั้งตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ครบทั้ง 12 เดื อน เป็ นไปตามมาตรา 35 แห่ ง
พรบ.ระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 361)
3.2.2 งบดาเนินงาน สาคัญคือโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ตรงกับปี นั้นๆด้วย และ
ต้องอ้างอิงระเบียบในการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตาม ว 0444 ลว.24มค61 โดยต้ องมีร่างโครงการเพื่อที่
ประชุ มสภาเทศบาลพิจารณาว่าเป็ นไปตามระเบียบใดในการเบิกจ่ายงบประมาณ (ใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ต่อผูว้ า่ ฯ) โดยส่ วนมากใช้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้ารั บการฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2557 (คู่มือเล่มเหลือง หน้า 302-321) โดยให้ระบุค่าใช้จ่ายได้ตามคู่มือเล่ม
เหลื อง หน้า 305 เท่ านั้น หากมี ค่าใช้จ่ายตามข้อ (16) ให้ระบุ ไว้ใ นร่ างโครงการแล้วเสนอขอ
อนุมตั ิโครงการเมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่ ง นัก กี ฬ าเข้า ร่ ว มการแข่ ง ขันกี ฬ าของ อปท. พ.ศ. 2559 (คู่ มื อ เล่ ม เหลื อง หน้า 230-235)
ภาพรวมทั้งเทศบาลตั้งไม่ เกิ นร้ อย 5 ของรายได้จริ ง ในปี ที่ ผ่า นมาไม่ รวมเงิ นอุ ดหนุ นที่ รัฐบาล
จัดสรรให้ หากเกินแต่ไม่เกินหนึ่งเท่าให้ขออนุมตั ิต่อผูว้ า่ ฯ (เจ้าภาพ คือกองวิชาการและแผนงาน)
**ค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้ระบุ ค่าใช้จ่ายได้ตามคู่มือเล่ มเหลื อง หน้า 231-232 เท่านั้น หากมี
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (7) ให้ระบุ ไว้ในร่ างโครงการแล้วเสนอขออนุ มตั ิโครงการเมื่อประกาศใช้เทศ
บัญญัติฯ
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**ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้ระบุค่าใช้จ่ายได้ตามคู่มือเล่มเหลือง หน้า 233-234 เท่านั้น
หากมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (ฌ) หรื อ (ง) ให้ระบุไว้ในร่ างโครงการแล้วเสนอขออนุ มตั ิโครงการเมื่ อ
ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ
**ค่าใช้จ่ายในการส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาให้ระบุค่าใช้จ่ายได้ตามคู่มือเล่มเหลือง หน้า
233-234 เท่ า นั้น หากมี ค่ า ใช้จ่ า ยตามข้อ (6) ให้ ระบุ ไ ว้ใ นร่ า งโครงการแล้วเสนอขออนุ ม ัติ
โครงการเมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติฯ
3.2.3 งบลงทุน สาคัญคือ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง สาคัญคือโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี ตรงกับปี นั้นๆด้วย โดย
-ครุ ภณั ฑ์จาแนกประเภทตาม ว 1134 ลว.9มิย.58 และ ว 1248 ลว.27 มิย.59 (คู่มือเล่มเหลือง หน้า
121-148) ให้ใช้ราคาเป็ นไปตามราคามาตรฐานสานักงบประมาณและกระทรวงดิจิทลั หากมีความ
จาเป็ นใช้ราคาท้องตลาดต้องเทียบ 3 ยีห่ อ้ หรื อ 3 ร้านกรณี มีเพียงยีห่ อ้ เดียว
-หากราคาครุ ภณ
ั ฑ์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีไม่ตรงกับราคามาตรฐานสานักงบประมาณและ
กระทรวงดิจิทลั ให้แจ้งแก้ไขแผนกับฝ่ ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เพื่อ
จัดทาประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
3.2.4 งบเงินอุดหนุน สาคัญคือโครงการที่หน่ วยงานอื่นมาขอรับเงินอุดหนุ นต้องปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี ตรงกับปี นั้นๆด้วย และภาพรวมเทศบาลต้องไม่เกินร้อยละ 2 หากเกินแต่ไม่เกินหนึ่ ง
เท่าให้ขออนุมตั ิต่อผูว้ า่ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุ นของ อปท. พ.ศ. 2559
(เจ้าภาพ คือสานักปลัดเทศบาล)
3.2.5 งบรายจ่ายอื่น
4. ระเบียบทั้งหมดที่ใช้ในการจัดทาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ มีไม่นอ้ ยกว่า 450 ระเบียบ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่
จังหวัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล 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
ตาบล พ.ศ. 2538
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราการจังหวัดได้
ข้อความทั่วไป
ข้อ 5

ในระเบียบนี้
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและ
รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลข
จานวนเงิน

15

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
** “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
** “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่
30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือการจ้าง โดยวิธีใช้เครดิตหรือจาก
การอื่นใด
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะ
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
**
“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 7
ในกรณีที่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกใช้ ไม่ทันปี งบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้นาเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้
และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
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หมวด 1
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
-------------------------------ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และ
หลั ก เกณฑ์ พร้ อ มด้ ว ยรายละเอี ย ดที่ ก าหนดตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทย
(2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
(3) สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ
-------------------------------ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือระหว่างกันได้
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ
กลาง
และรายจ่ายตามแผนงาน
ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
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(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนามาตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคาชี้แจง
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจาแนก
เป็น
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความ
เหมาะสม สาหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่าย ให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ทมี่ ิได้ตั้งรับไว้ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได้
ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี

หมวด 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
--------------------------

**
ข้อ 22
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้า หน่วยงานจั ดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้ า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
**
ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
แล้ ว รายงานให้ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ทราบ สาหรับ องค์การบริหารส่ วนต าบลให้รายงานนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะ
ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน”
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ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
--------------------------

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้อง
นามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ป ระกาศโดย
เปิดเผยเพื่ อให้ป ระชาชนทราบ แล้วแจ้ งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ อทราบ ภายในสิ บห้าวั น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
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หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ
--------------------------

ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้มี อานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ 35 บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอก
ผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบี ย บ หรือข้อบั ง คับ ที่ เกี่ย วข้อง เว้ น แต่ จ ะมี กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ คาสั่ ง หรือหนั ง สื อสั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 36 บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้
จ่ายนั้น และ ผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นรายได้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่ ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็น

21

งบประมาณรายจ่า ย ตามระเบีย บนี้ ส าหรับ แบบและวิ ธีการจ่า ยเงิน หรือก่อหนี้ ผูกพัน ให้เป็ นไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นจะต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงิ น รายรั บ ที่ เ ป็ น สถานพยาบาล สถานการศึ ก ษา หรื อ สถานอื่ น ใดที่ อ านวยบริ ก ารเป็ น
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้เท่านั้น
ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
*** ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่ าหนึ่ง ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โ ดยความเห็น ชอบของสภาท้องถิ่น และจัด ทาเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สาหรับโครงการใด โครงการ
หนึ่งจะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้
ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่
จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา
โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน

หมวด 6
การรายงาน
--------------------------

ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริหาร
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ส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครอง
กาหนด แล้วส่งสาเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ
บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

(นายชานิ ศักดิเศรษฐ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 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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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่น ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจา
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถาบันการพลศึกษา หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นกาหนด หรือแบบนักเรียนไปกลับ ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
“หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบ
เป็น หั ว หน้ าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“เจ้ า หน้ าที่ การเงิ น ” หมายความว่า ข้ า ราชการส่ วนท้อ งถิ่น หรื อ พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนั กงานครู หรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“แผนปฏิบัติการประจาปี” หมายความว่า แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
“เงินรายได้สะสม” หมายความว่า รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจาปีงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ ด้วย
“ค่าเรียน” หมายความว่า เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูต รการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
รายได้ของสถานศึกษา
ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ให้สถานศึกษา ดังรายการ
ต่อไปนี้
(ก) เงิ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ จากการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปและ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา

47

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน
เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี้
(๒) เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ หากเป็ น การอุ ทิ ศ ให้ แ บบมี เ งื่ อ นไขต้ อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(4) เงิน ที่ไ ด้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึ กษาหรือ ค่าเรี ยนนอกเหนือ จากหลัก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๕) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจาหน่ายสิ่งของ
(๖) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
(๘) รายได้ อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม (๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรีย นที่เกี่ยวข้องได้ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ เงินค่าบารุงการศึกษา ตามข้อ ๖ (๔) จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษา
จะพัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์
และการเรี ย นรู้เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาหรื อ บริ ก ารอื่ น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน โดยในการจัดเก็บให้คานึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ คณะกรรมการอาจยกเว้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น การเฉพาะราย
ไม่ต้องชาระเงินบารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้
หมวด ๒
รายจ่ายของสถานศึกษา
ข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสาหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
สาหรับสถานศึกษา ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
(4) ค่าใช้จ่ายในการนาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการนาผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา
ภายในและต่างประเทศ
(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
(๘) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์สานักงานของสถานศึกษา
(๙) ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานทาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย พาหนะ
รับส่งนักเรียนตามความจาเป็นที่ต้องจัดให้มี
(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน
(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์สานักงาน
และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
(1๓) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บการจั ด หา ปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมหรื อพั ฒ นาสิ่ง อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ
(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการกาหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา
ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
(๑๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตาม (๑) - (๑๔) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยกาหนด
รายจ่ายตาม (3) (4) (5) (6) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
รายจ่ายตาม (๕) ในกรณีการนาผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาภายในประเทศ ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนกรณีการนาผู้เรียนไปร่วม
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ า หรื อ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางการศึ ก ษาในต่ า งประเทศ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นต้องทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณีก่อนดาเนินการและให้อนุมัติ
เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น
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หมวด 3
การบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษา
ข้อ 10 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับการจัด สรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ตามข้อ ๖ (๑) ให้ตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ไว้ในงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีการกาหนดให้งบประมาณรายการนัน้
ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ตามวรรคหนึ่งประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ เงิน รายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา ให้จัด ทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ของสถานศึกษา
ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ ๖ เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการกาหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน
ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้ตามความจาเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมตามวรรคหนึง่ ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าทีข่ อง
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา หรือกิจการ
ที่จัดทาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน ต้องเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง และต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา ทั้งนี้ การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้จัดทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ข้อ 1๔ ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้
(๑) การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน
ไม่เกินห้าแสนบาท
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(๒) การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
ข้อ 1๕ การจัด ซื้อจัด จ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
หมวด 4
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา
ข้อ 1๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ 1๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม
เลขที่ ฎี ก า เสนอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้เ ป็ นหัว หน้า หน่ วยงานคลั ง เป็ นผู้ ต รวจฎี ก าก่ อ นเสนอต่อ
ผูม้ ีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๔ และข้อ 1๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาและข้ า ราชการครู หรื อ พนั ก งานครู อ ย่ า งน้ อ ยสองคน เป็ น ผู้ มี อ านาจลงนาม
สั่งจ่ายเงินนั้น
ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการแทน โดยคานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณี ข องศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั ง กั บ ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งาน
ส่ว นท้องถิ่น อย่างน้ อยสองคนที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ า ย
เงินฝากธนาคาร
ข้อ 1๙ การจั ดท าบั ญชี และรู ปแบบบัญชี ของสถานศึ กษาให้ เป็นไปตามที่ กระทรวงการคลัง
กาหนด
หมวด ๕
สถานศึกษาที่มกี ารจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ
ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ ประกอบด้วย
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หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑) ค่ า เครื่ อ งแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในการฝึ ก กี ฬ า ฝึ ก งาน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
หรือการแข่งขัน
(๒) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
(๓) ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน
(ก) ในขณะฝึกกีฬา ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติการ หรือในระหว่างการเรียนตามหลักสูตร
(ข) ในระหว่างการแข่งขัน
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็น
(5) ค่าอาหารประจาวัน
(6) ค่าอาหารเสริมเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็น
(๗) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการจั ด การศึ ก ษาลั ก ษณะพิ เ ศษ เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ ง ให้ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด สาหรับตาม (๕) และ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกาหนด หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่
ข้อ ๒๑ การก าหนดให้ ส ถานศึก ษาใดเป็นสถานศึ กษาที่ มีก ารจัด การศึก ษาลั กษณะพิเศษ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
หมวด ๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัด สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึก ษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบนี้
ข้อ 2๔ การใดที่ได้ดาเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ ดาเนิ น การต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
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หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามคานิยาม คาว่า “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบนี้ อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบนี้
รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบนี้
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วและได้กระทาโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระทาที่ชอบ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ การจัดทาบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลัง
ยังไม่ได้กาหนดไว้ ให้นาการจัดทาบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัด สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึก ษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
------------------------------------งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้จังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่
ได้รับการแจ้งจัดสรร กรณีรายการถูกต้องให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาส 1 หากพบโครงการใดมีปัญหาหรืออุปสรรค ขอแจ้งแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เร่งดาเนินการเสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจพิจารณา ดังนี้
(1) กรณีที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ 379/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้วยการบริหารงบประมาณ ดังนี้
(1.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพิ่มวงเงิน
งบประมาณรายจ่ าย และไม่มีผ ลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการ เช่น การพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ทั้งนี้ จะต้ องสามารถแสดงหลั กฐานว่าการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว เกิดจาการพิมพ์ผิ ดพลาดคลาดเคลื่ อน
หรือตกหล่นอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จานวน คุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
(ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และข้อ 18 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12)
(1.2) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ รายละเอียดภายใต้วัตถุประสงค์เดิม
ของรายการหรื อการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง หรือมีผลทาให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทาให้ประโยชน์การใช้งาน
ลดลงในสาระสาคัญ เช่น กรณีฐานรากงานก่อสร้าง จาก แบบตอกเสาเข็ม เป็น แบบฐานแผ่ โดยจะต้องมีผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมรับรองพร้อมใบรับรองผลการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของดิน หรือกรณี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชนิด จานวน คุณลักษณะ (Specification)
ที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประโยชน์ ก ารใช้ ง าน (Capacity) ของรายการครุ ภั ณ ฑ์ ล ดลง หรื อ ไม่ มี ผ ลเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ข้อ 6 ข้อ 23 และข้อ 24, ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห ารงบประมาณรายจ่า ยสาหรับ แผนงานบูร ณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12)
(1.3) กรณีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเพิ่มเป้าหมายหรือผลผลิตภายใต้วัตถุประสงค์ของรายการเดิม
ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อสรุปรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ และสานักงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6
ข้อ 23 ข้อ 25 ประกอบกับ ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห ารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) และข้อ 16)
/(๒) กรณีที่...

2
(2) กรณีที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงบประมาณ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ที่ไม่สามารถดาเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ หรือหมดความจาเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน
ต้องดาเนินโครงการ กิจกรรม รายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเดี ยวกัน
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น
(2.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินงานโครงการ
(2.2) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ
ในการจัดทาเอกสารประกอบการขอเปลี่ ยนแปลงสถานที่/หน่วยดาเนินการ
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้
- รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (โครงการเก่า, โครงการใหม่)
- โครงการใหม่ พร้อมรายละเอียดรายการ แบบและประมาณการราคา
- หลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีการส่งคืนงบประมาณ ในกรณีที่รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ
การจัดสรร ซึ่งมีการใช้งบประมาณอื่นดาเนินการไปแล้ว หรือไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง หรือหมด
ความจาเป็น ให้จังหวัดส่งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีการส่งคืนงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว 6148 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
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แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรณีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลง
ทีม่ ีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์
สาระสาคัญ
และวงเงินงบประมาณ

อปท.

ผวจ.

สถ.

รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ
ให้ความเห็นชอบ

ขอท่าความตกลง

สานัก
งบประมาณ

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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)

การเปลี่ยนแปลง
ทีไ่ ม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์
และสาระสาคัญ

ผวจ. พิจารณาอนุมัติ

อปท.

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
- ครุภัณฑ์วงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่่ากว่า 10 ล้านบาท

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

เพื่อทราบ

สถ.

เพื่อทราบ

รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ
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แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรณีงบประมาณเหลือจ่าย
การใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย เป็นการใช้
งบประมาณที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย หรือ
กิจกรรมของโครงการ
หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

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

เพื่อทราบ

สถ.

เพื่อทราบ

รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

อปท.
ผวจ.
- ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 1 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 10 ล้านบาท

สถ.

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

รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ
ให้ความเห็นชอบ

ขอท่าความตกลง

สานัก
งบประมาณ

60

n1.:JLV1yj"1
C9)0moo
,

~
q

Ill

"

..,

..,

i1mJ1CJ'U
,

~ctct~

"'

LW'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

l.lVl

o~o~.l!:>/1 (9)"11~ '1.:J1'U~

(9)\uctt'l

'1.:J1'LI~

Ci)b

n1fl!J1fll.l l!:>ctctb

~- V1'1T.:i~vml.la.:iL!.'l~l.lfl11t1nf11e:i.:iYlv.:i~'U ~1'Ul.l1fl ~

b

~.:J'V11fll.J ~ctctb

~.:iVia.:im~1CJ

tn C.11.JLVi CJ'l.Jfl11tJ-rutJ1.:iV1~flf111,r1LL
'UflU1~LflV111CJ~ 1C.11'11l.l.:J'\.JU1~l.J1ru ,r1'U1'U Ci) 'llVI
,
,

1'1111.:J L

VI 1l.J~ ml.lri.:i L!.'l~l.J f11)U nfl)tl.:JYJtl.:J~'U1~rl1'Vl'U VI ~tJ LL 'I.JU LL'1~ f)1),r1 LL 'U fl\b~ Lf)Vl )1 e.1-ru)1 C.1~1 CJ.:J'\.JU)~l.J1 ru )1 C.1~1 e.1tJ1~'11U'lJtJ.:jtJ.:j ri mtJ flfl)tJ.:Ja1'UYltJ.:j ~'U L~f)1 ~tJ.:j ri fl)U fl fl)tJ.:Ja1'UYl tl.:J~'U
1 ~ LiJ'U u'U1V11.:i1 'Um1tJ!]llii.:i1'U

vi1l.lV1'1T.:i~va1.:i~.:i

J'U

L~v.:i '11 n'11-Un.:iutJ1~l.l1rul~tJfoi.h.:im1,J1LL 'Unt11~ Lffv111e.1~1e.1fi11!.'l111 fi1fl1 ru.n fi 1~ ~'U

Ji'
ml ~~.:J tl8''1~1.:J;'U1 mJ1 ~i1fl11l.J L'Vll.J1~!.'ll.J ml.la.:J L!.'l~l.J fl11U flfl)e:J.:JYle:J.:J ~'U ~.:JV113i'C.lel1'U1'1Vl1l.J)~ L{j CJ'U
'

'

,

m~'Yl11.:il.JV11vi1vm11~1e.115m1.:iutJ1~mru'llv.:imrimtJnfl1v.:ia1'UYlm~'U Yl.1"1. l!:>ctti:'.(9) LL'1~~LLm'llL~l.l L~l.l
-ifo b tJ)~nm.Jnu1~L '1e.1unw'Yl11.:il.JV111111 'Yle.111~1vm1LLm'lJL ~l.l L~l.lm1l.l1'U1~L'1vum~'Yl11.:il.lm1111 'Ylti
1 ~mm fl~ 8-:J nu fl11ltl'Ufl'1fl11'1.J~'V111LL'1~el1'U1'1'VIU1~'lleNa1'U11'1lfl11 VI 1l.l'rl1~11'1lfl')~~ fl1zj.:Jtltl flVl1l.l
yj)~';i1'1lUruru~tJ-rutJ).:Jn1~'Y111.:J
""'
,

-ifo ~ tJ-rutJ1.:Jfl1)'11LL'Unth~Lf1'Yl
,
LL'1~fi1~~'ULL'1~~.:inv!.'l~1.:i'lJv.:iv.:irimtJ nfl)v.:ia1tJYiv.:i~'U;'U1 mJ L~v1 ~L ll'U1tJ
'Yl'l.J1.:J ml.l Yl.1"1.

~ctu:'.ct YLl"l. ~ctu:'.b

11t1~1vri11'!.'lvi f11fl':inru.n
'
'
1 'LILLm'Y11.:i L~mn'Unua1'U116llnT~ml.J':i1e.1m':i ~.:id

, 'Vll.J1£Jei~ ':i1C.1~1m ~tl1m~l.l1zj.:J~.:J'lJtJ.:J~i1~n~ru~lV!tJf.'lf)1Y'lhJfl.:J'Yl'Ut111-:i 'Vl~tl
VI 1 l.JU fl ~ij tJ 1CJf11-:i1i.:i1'Uhrn'U 'U 1 'U ~'UL tJ ~ 8-:J Vil.JV! 1 tJ 'Vl~VL tJ ~CJ 'U f.'lf) 1Yl1tJ1'U1~ CJ~ L1'11 ei"U k'U ':i1 l.l f1.:i
'
':i1CJ~1CJ~.:iviv1ud
G>. ri11'a111

11CJ~1m~vt1-:i~fltJ'\.J ~VILLt1'1.:i ~m~l.l 'Vl~vtJ-rutJ1.:i1!.'l111
,
,
(~) ':i1 CJ '1 1CJLvlv-:il111'VI1l tJ ':i LL fl)l.J fl tJ l.J~1LVItJ1Vi'ih 1 fl1 vi' tJ 'Vl'U 1CJ'VI~tJVl tl'1l111 ll.l\ n'U
'
(Ci))

1

~o,ooo '\.J1'Yl

~

.,

LiJ 'UVl'U

1

0

61
-\!)-

11EJ~1m~t11m~mzj\l~\l"lle:i-:i~i1~mm.i::1~m,,m~f1.:i'Vlum11 "1~€1
vi1lJtln~iit11 v, n111 i'l1u~uu1u h.iiuL tlat1.:i "1lJ~1ti "1~m tl~vt1G'lr11~1 t11t11::v::L1ri1crt1~t1 11lJfi.:i
11v~1vvi.:i~t11t1il'
(C9J) 11v~1m~t1tl1::nt1'U vr~utla.:i ~m~lJ '\t1~t1tli'ut11.:if11nru'1
, ,
(~) 11El~1 El L~el~~ "11Lti1 LL nil.I f1 el lJ yj1LV1€1{~ii11 f11tJl€1'\tltJ1 EJ'\tl ~el~ €1'!1~Lnun11
,
ID. fi1fl1.ii'ru'1 V1lJ1EJil.:i

l!lo,ooo 'U1'Vl

.
Lf1~t1.:i~mna v1u~1'\t1t1:: ut1~u
n~'\t1~t1ri1'ilt1lJna1\I
•
11v~1vLYlt1~1.:i~mm;11um1~~'\t11'\t1~t1tli'uth.:if11firu'1
.
11v~1v~~t1.:i'll11::~1't1lJnuri1A1nru'tl
fi1"1Ju~.:i
(rn)

11v~1m Ylt1~t1lJLL'l1lJu11.:i~ni:f1
Lf1i\IG'l~1.:i"lJt1\lf11nru'fl"lJu1~L'\tlnl
,
·~
L

L'lit1

Lf1~t1\li'.it1

zj,:ihh1lJfi.:iri1'i!t1lJU'11.:itl

(<i'.'.)

,

Cer)

,

L'lit1

ri11n;; ri1t11::nt1nv

ri1~~~.:i

LU'U~'U

fi1~~'ULL~::~~riva~1,:i \1lJ1EJil.:J 11EJ~1EJL vlvl m~lJ1zj\l~~'ULL'1::'\t1~€1~\ltlel'11'1.:i 11lJfi'I
~.:J~1'l1 ~~~V1~.:JtlU~~'ULL'1::'\t1~€1~\lrlelG'l1'1'1 vJ'.:i~v1tJif
(C9J) 11m:hmvlt1~~"11~~u ~\lnt1G'l1'1\I
(~) 11EJ~1EJLYlt1tl~utl1.:i~~'U 11lJfi.:J11EJ~1EJLYlv vi~LLUfl.:J ~€JL~lJ'\t1~€1tl~utJ1.:i
,
~.:inel'11'1.:i ;.:ivh1-H~~t1 ~.:int1G"11'1.:i iilJriri1L~lJ~t1
"
(rn) 11v~1mvlt1~~~\11::uu1YIYJ1'\t1~t11::uutl1::tl1 11lJfi'l~tln·Hu~1.:i 1 ;\ILtltJm1~~~\I
Q'l.

.

L

Af.:iLL1n 'Ut11m1

~\l~L U'Um1~1 Lii'Limw11't1lJtl'U'\t1~t1111v'\t1~\lm1nt1G'l~1.:imf111 11lJfi.:i m1~~~\lf1#.:iLL1n

L'U'1m'U~11'11m1
11CJ~1 m vlt141.:it1t1mLuu 41\1muAm1t1~~1CJ1-H'LLn
Lt1n'll'U'\t1~t1ii~uf1f1'1
,
,
(er) 11CJ~1CJ L~t141'l~tl~ni:f1L'Um1~~'\t11'\t1~t1tli'utl1\l~~'ULLa::'\t1~t1~.:in
el'11'1.:i
,
(ti) 11 CJ ~1 tJL~ EJ1 L~€1.:J tl'U~~'ULLfl ::'\t1~€1~\I rl€JG'l~1\I Lti'U fi1L1'U~'U~~'U Fl1"l!~ L•1HJ
ni)lJ~'VlB~~'U Fl1'll~L'l1Ele.J'1€11~'U LU'U~'U
(Ci'.'.)

~\l{f fl11~1 LL'Untl1::L.f1'V111CJ~1CJ.:JU~1LU'U\11'U ~ni:fru::fiT)G'I~•LL'1::.:JU'1\l'Vl'U~
• ni:fru::fi 1f11•n ru'1

LLri::fi 1~ ~'U LL fl::~ \I rl vG'l~1 'l
ruai.

~tJi'Utl1'l
, L'\t1l.i vJ'.:i nci11 l oHL~lJl -ti~1V1i'U'IUtl1 ::m t\.111 EJ~1 EJtl1::'11U\IUtl1::m tu
~erer~ Lllt1~t11 tl LLa::mri11~i'uat1Wi1-H'nt1L~'U1~v~1 Liit1m11i~1vvi~anaviil'e.J n~t1L'Unm~ci1'IL-rr1
"

U'lutlwlJ1ru YU'!. ~erer~ ~1CJ

.

~\IL~EJ'UlJ1L ~ti1tJ1~'V111uLL'1::LL4'1LoHt1\lflmtlnf11v\IG11'UYfa'l~t1~mU'ULL'U1'V11'1tll)u~~B1tl

('U1CJ1~'1fl 'fi~'lr'M,j)
a5u ~ ml.1'1'1LG'l~lJm1tl n f11v.:iYf v.:i~'U

0

Cl.I

.r:::i.

Q.I

t,.I

..:::ii.

'11t1nu1vi11n11f1'1\l'Vlv\l~t1

ri1i.! n1 )~VI '1 )) L~ 'U a, VI '\111.J, 'U LL'1:: ~~ 'U 1) ::u 'U \I 'U tl) ::m ru
l'VlWl'Wvl o ~~<i'.'.C9l ~ooo ~a C9ler~~' C9ler~Ci'.'.
1'V11t:111 o ~~ <i'.'.(9) ~o<i'.'.~

62

V1111.:ibtl'it1u bVit1u

n11tl~ut11.:iV1i1'
n n11'11 bbum.J 1:: bfl'Vl11 t1\i1 tt Vl1 ll.:J'Utl1::l11 ru"l.leNei .:i fln1tln fl 1ei .:irl1u-.1ei .:i~u
•
'Vl~nm'l"1bbt1n'lJ'l::1J1'Vl°1 b~11

(V1t!~i1vn'l11cl~ba~11n1'ltJnfl'lv~'ti'ei~~1.1

'Vl~nm'l"1bb'UntJ'l::l.fl'Vl°1 ~tJi'utJ'l~L
• 'V111
(V1t!~~fom11cl~ba~11m'ltJnfl'lv~\1ei~~'U ~1'U111n
d

d

'VI lJ'VI oW:oW:.1!:1/1 @bet'~
., d
~~11.!'VI @b n'ln~1fl11 1£lct'ct'b)

., d

LLtl1'1.f11'Y'l

-ti LL~1tial.Ji'LIL ti~ B'l

""

~~1'U'VI ~ lJ~'U1ll1J 1£Jct'ct'W:)

fi11a~ V1111ll~~ 11CJ~1m~a1m~ii1zj.:i~'l'llv'l
•

1vi CJMn'Y'liii;rn~ru::L~ a1

.

'VI 11'VI oW:oW:.1£J/1 @@ma:'

°v1l.JVI1tJ

°v1~B 1lJA .:J'1.f11'Y'lL~lJ LL'1:: 1 ~'V!l.J1 CJ A11l.J

11l.J'1'l11CJ~1CJ ~\l~B1tJd

~iji;rn~ru::1vi CJ '1.f11'Y'lhi A'l'Vl'Um11 °v1~eJ(;11l.Jtln&i

il'v1CJm11i'l1'U1lJ~m.11'U
imtl~a'l °v1l.lvi1tl °v1~a
,
LtJ~ CJ'U'1.f11'Y'l1 tJ1 'U1:: CJ:: L1'115'U~'U 11l.J'1'l 11 CJ~1 CJ
~'l~a1tld
11CJ~1m~atl1::na'lJ ~VILLtli;i.:i ~m&il.l °v1~a

(@)

tlfotl1'li''1vi

(@) 11 CJ~1m~B~Vl°v11 ~\j 'Uv'l~ii 11A1 ~ B°v1tl1 CJ °v1~8

'

,

~a'lJvi1lJLn'LI
ct,ooo 'U1'Vl
,
(®)

11CJ~1 CJ L~B~Vl°v11hh bbn1l.JA m.JYl1 L\;'lv1~ii

(®)

11CJ~1m ~B~Vl°v11 hl1LLn1lJAvlJVl1L(;'leJ1~ii

11m~a°v1tl1CJ °v1~B~B'lll'l1lJLn'U ®o,ooo 'U1'Vl

11m~a°v1tl1CJ°v1~B~B'lll'l1lJLn'LI ®o,ooo 'U1'Vl
'
,
(rn) 11CJ~1m~ath:mvu~'U1°v1lJ ~VILLtli;i.:i ~m&iii
°v1~atl~tJt'1.:i
1lJLn'U ct,ooo u1'Vl
, A1ilrusn~ii1.:iL~'U
,
(~) 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~'UbJLn'LI cto,ooo 'U1'Vl
'
(rn) 11CJ~1CJL~B~Vl°v11~'l'lJB'lvi'l m
'Un1'':i61ieJlJLL6/flJ
(b) 11CJ~1 CJ L~ a61i Bl.J LL"lf l.J t111.:i1' rr1~n 'Vl 1'vnrn 'LI
•
1~'11m1ti1i.:i1'U1~(;11l.Jtln&i
hX'11m1ti1i'l1'U1~ (;11l.JtJ n&i LL~1lJ11iii1.:iA1 ~vi°v11 t111.:i~n~1'Vl~'Y'l6~'LI
,
LA~B'lCJ'U\;11°v1lJL~B1m'LI n1'l6ilvl.JLL6/fl.J1tlCJ'U~
(~) 11CJ~1CJVi~a'l"ll11::'Y'l~Bl.JnUl°111''1vi L'li'U
11CJ~1CJmlJ111A°v1~'l 1 ~11l.Ji1.:iA11-&'~1CJ~~a.:i
'
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

~ei'lJviLn'Lin-)1
ct,ooo
,
11CJ~1CJ ~.:i~a1tJd
(@)

u1'Vl LL'1::1

~'Vll.J1CJA11l.l11l.J~.:i

11CJ~1m~vtJ1::nau~'UL°v1lJ ~VILLtl'1.:i ~m&il.l

°v1 ~a

i.:i1'U~'U'U1'U 1lJi'ULtl~a.:i Vil.JV!1tl
VI~ m ti~ CJ'U "'.f11'Y'l1tJ1'LI1:: CJ:: L1'115'U ~'LI 11l.J '1.:i
11CJ~1CJ~'l~v1tJd
(;11l.Jtln&iiimCJn111

'

(@)

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

t1~ut11.:iA1ilrusn
vt~eitJ~'lJtl1.:i
ct,ooo U1'Vl
, A1ilru"Vl~ii1'lL~'ULn'Uff)1
,
, '
(®) 11 CJ~1m ~B~Vl'V11 Ltl1LLn1lJAvl.JYl1L(;'leJ1~ii
(®) 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
,

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

,/
"'d

Vf\J1'VI

Ii)

63

o

U

al

Vl~nn1';i~1bb'Unu';i:::bfl'Vl°1

~tli'utl';i.:i1Vla.i
•
(V1i1.:iaeimi.1~.:ib~~i.1m'ltlnfl';iv.:i..1ei.:i~'U ~1'Ui.11n

q

blili.J

Vlr;lnm';i\11 bb'LI ntl';i:::b.n'Vl°1

CV1i1.:iaeimi.1~.:ib~~i.1n1';itlnfl';iv.:i..1ei.:i~'U
d

d

'VI i.J'VI o~o~.l!J/1 @bd:'.'~

'VI i.J'VI o~o~.1£1/1 @@me£'

., d

~.:i1'UVi ~ ilCl'U1EJ'U 1£Jd:'.'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
(rn) 11CJ~1m ~el61iell.Jbb61ll.lt311\l-rn~11m\1~{1\I
,
,
fl1ilru"1'll 'U 11il1vmi L-d'U bfl~el\l~mm1 CJ1'U'l'i1'Vl 'U ::: 'llel\lmtlru'f'l'll'U11il1mu b"li'U bfl~el\1-LJ'U Lfl~el\l~f11n'1
zj\Ihhrn5\I rh61iell.li111,\ltl n~'Vl~el rh61iell.l mn\I
CJ1'U'\'i1V1t.1::: bllt.il'i't.i zj\lhh1l.l'1\lf"l161iell.Jt31~\ltln~
,
"'
'
'
'Vl':ielfl161lell.lnm\I
,

u

,

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

u

(~)

11 CJ ~1 m ~el41\l~tl~n~11 t.i m 1~vivt1vt~el

tlfotl1\lmilru'Vl

"1111:::'\'i{mJn'U b"li'U f11'll'U~\I f"l1n1;; f"l1tl1:::n'Uti'CJ

'

,

11CJ~1CJml.l111flvtti-:i 1 ~11lJ5\I f"l11-U~1 CJ~l'i'el\I

(ct) 11 CJ ~1CJvi\?)el\1'1111 :::YifellJ 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 ~
ri1~~'lm~:::~.:irim1~1.:i V1i.11Eiii~ 11CJ~1m ~el1~
1111lJ1zj\l~~'Ubb'1:::'Vl~el~\lnel~{1\I 11l.l'1\l~\1~1\11 ~~lil~~\I 1111'lJ1zj\l~~'UbL'1:::'Vl~el~\lrlel~~1\I 11lJ5\l~\1~1\11 ~
nu~~'Ubb'1:::'Vl~el~\I nel~~1\I Llil CJ ii~n~ru:::el~1\IV1U\I ~lil~~\ltl'U~~'ULL'1:::'Vl~el~\lnel~~1\I ~\l~el1tld

el~1\111il ~\l~el1tld
((9))

'

11CJ~1Clb~el~lil'Vl1~~'U

'

'

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

(~) 11CJ~1m ~eltlfotl1-:i~~'U
1 ~iil1'1A1
b~l.l~'Ubb'1:::
,
,,
iJ1\lb~'Ubn'Un11 cto,ooo 'U1'Vl

(~) 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'Vh1 ~
c:ilc:t.

q

'Vllil'U

I

II

~\lnel~11\I

Q

I

.c:..

"

«::f

l.ll.l'1fl1b'Y'll.l'll'U
,,

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

bn'Uf1l1 cto,ooo 'UTVl
'

'

(~) 11CJ~1m~eli111\l-rn~161iell.lbb61ll.l~\lnel~~1\I
,
(ct)

11CJ~1m ~el~lil~\11:::uu1vJvhvt~el1:::uutl1:::tl1

11l.l'1\l~tlmru~1\l 1 zj\I btl'Um1~vi~\l~tlmrufl#\I bb1n
1'Ufl1fl11'Vl~el~tn'U~11"1Jf111 ~\I~ bll'U f111~1 btl'Uf111

(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 1n1'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#,m1n1'LI~m'U~11"1Jm1

1'LI~m'U~11"1Jm1
'

'

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

11CJ~1 m ~ el41 \I~ tl~ n~11t.in11~ vi 'Vf 1 vt ~el
u-ru tJ 1 \I~~ 'U bb'1 :::vt~el~ \In el~ { 1 \I
'
(mi)

I

'

1~ bLrl Lel n"IJ'U'Vl~el\1 ~ 'Uflfl'1
,

1~bbnbeln"IJ'Uvt~el'Ll~uflfl'1
,

I

'

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

I

I

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

11CJ~1 m ~ el41\I~ tl~ n~11 'U m1~lil'V11vt~e:i
u-r'UU':i,\I~~ 'U LL'1 :::vt~el~ \In el~ {1\1
(ct)

I

I

I

I

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

"d

'lll'U1'Vl ID

64

.

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

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~Yfti\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~
,

a1'lfi\I

(9).

(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-fu
"
i1t1~1t1\lutb~:w1rui1 t1~1 t1tli~'il1ll'l.lti\lti\IA mtl nmti\1'11'1.JVi'ti\l~'W bYle:i1-Mti\I fimtl nme:i\1'11'1.JVi'ti\l~'U
1-ULiJ'W Lb 'U1V11\l1'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-Jn\lutli~:w1 ru

1~ LL ~\I Lb 'W1V11\I

n1iW'11 iru1~ \l'l.lti\I~ ~~ bll'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

bYle:i1-Mi1m 1:w-u~ b'1'U~\l~'ULMt11 nu bb 'U1V11\I n1iW'11iru1 ~\l'l.Jtl\I~~~ LU'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~ bUt1Uni~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
n1iLtl'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'lfUfk!~&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~~~ LU'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
'
'

mi1oU\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
,

tli~ bflV11~~im
, tl~ti\I 1~Lbn ~\l'llti\l~L~t1~fl1Y1i1~n~ru~b~ti1oULLf11 ~e:i:wi'WL tl~ti\I
Lb tli~mYI vi~m tl~t1'W~mY11 tJ1 'WWtl~ nmeY'W~'UVl~ti1l-1A\l~fl1Ylb~:w
'll.

vi:w~1tl

tli~ bflV11~~, e:itl
, mrutli~ ne:iu bL'1~tl~ 1 VI~ hi'bbn ~\l'l.Jtl\1~1 i bU'Utitl
, nirutl i~ne:iu
vi~e:ie:i~1vi~i;;1vi1'u mi'lie:i:w bb61!:wti1i,'11'n~1vi 1'Y1~~'W1-Mn~u~'W~fl1YI ~\I b~:w~i1~n~~ bU'W m i'lie:i:wti1i,\ltl n&i
A.

..

' '
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

65

-~ -

~.

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!1J1m.ff-:i1'U1~~-:ib~1J

~-:id 1'111ll'i'1 el tl1\l~ \l'1Jel\l~~~ bD'UA),.tlC\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):::iJ1ru1 'LIV1m~ri11'1~, m~:::ri1A),.tlruer'i H bb'11 bb~ ~-:i
1~1~ tlel'Vl\1' bb~ :::)1 !:J fl1)fi1l'1 ~, bb~:::fi1A),.tlruer'i~-:i fl~11 1~'1el~ A'1el\l n'IJ bb 'U1'Vl1\l fl1 )oW\J1)C\J11'111ll'i'1el tl1\l
~\l'1lel\l~~~ bll'LI1'1~,1~ t:JMn'V'l Lb~ :::A),.tlru'r!L~t:JMn'V'l 1 ~-W\J1)ru1fa'UV1~el btl~ t:J'Uli11~bb \J\l\l'IJ°l.h:::mru 1~t:J ~el
i.J5mmm:::LDt: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 ~el1 'IJ)~'Vl)1'\J Lb~::: bL~-:i1 ~el-:if1m'IJnA)el\l~1'UVlel\l~'U~m U'Ubb'U1V11-:ii.J5'1J1i~el1iJ

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

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

o v
.c::t.
v
SI
.c::t.'
'11'Ufl'\J)'Vf1)fl1)A~\l'Vlel\l()'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
l 'V1)'11) o ~~ci'.<91 ~oci'.~

~el <9l~ci'.

66

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;<

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

1a~eJtlmrutl1::neJu

••

.,

u6'::eJ::1 'VI~

..

- VI 'lJ\l '1 v
cJ

~

-

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

d

6lJ \J1 V1 L'1 fl

- tl1nm

.J a

a

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

.,

~.,

- 'Vlijfl
- ~'U'18

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

a

-

n1::m~

a

- CJ1\l'1'\J

"

- blJ'\J11VlV1L'V1'1fl

- 'l11cn'1uf11~~

- m11m
., """
...
- Lfl18~'11'1~fl

- Lvium1

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

- fl11

-

a

'11V1LCJ'Um::vi1~

- m1cn.:i
-

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

-

VlCl~'l.J

- 61!8\lLvfl'111

-

~::LLm\l11\lLvfl'111

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

-

Lr1~8\l~V1LYll.J

-

.,, Jt

-

\J

d

.,

d

a

Lmv.:i~vinwvi1~
Lmv.:iLCJum::vi1~

- ~ClJLL'1

""

- .fl1WL6lJCJ'l.J,
-

.,,
LLc.J'UVl

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

- Lbc.J\lUV1'1.JWfl1P1
-

-

Vl 1 ~

- m::vi1~16ll
- 1~'U11~V1
- ri~tl
- Lun

-

'111'11V1~mL~'Ull1 CJ

- nwm~16ll

1
~~' lJ1'UU~'\JLL'1\l (viv~'U)

- bb tll.J

...

.,"

..

'U1'14fl1~\l'Vl1BLb6ll1'U

'

flWV11~r111'\Jv'U

.,

- '1l.JV1'1.J1::-Wi.LJ111'1Jfl11
-

• ... '

bb'\J'\J~l.J~

- c.J1'11'1

- ~1::u1l.J1'1.J'1°1'1v\l
\J

- 5\l'1J1~

- m::Lth

-

.,

.,

a

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

"1'1 "1

""

- m~vi'UClJ'll

- ~1::~viu1'1.J
•
\J

-

LL'U'U1'1

J1cn'1um::m~16ll

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

- ~1l.J (viv~'U)
-

- bVltl

LL~'Ull1CJzjmhurn1'U

vl1\l

-

tl1V1ijntJ~'U'Vl

0

""

...: ... ,.J1"

'1\l~l.J~Vl
<df

I.I

-

Jt
V1'11flfl1161!8
'

'\1118'11\l~l.J~

m'Ufl11'\J11'1i'.i'Uvtv

- 6llv\l1

67

- l!J -

1i;i~e:itlfl'Huth::mru

••

Lb~::e:i::b 'VI~

~.d

0

CL.I

Q

- 'U1~l.J~1'Vl~UU~fl1~

1'U~1Ufl\11'U

UW'll1'll'U

i'1i

- ~eiflcl°1tvM

- vh'1
-

'U1~\lhitmhh..1

-

LvitJ~'U~1v1~vh

-

-

~1LL~\11~vh

-

~1V1~vh

- er\ILL~~\11\l"il~~1\I

-

'Vl'1el~1~-W1

-

-

'Vl'1el~1~

-

L~l.J-rr~-r~~1V1~oW1

1\l"i1~1~.Yh

-

tJ~fl1~-W1

LA~el\IUW"il1~
•

-

~l(;)'lJ1~-W1

-

LA~ei\11~m:m~1~vh
LA~eJ\11~LL~\l~'U1~vh

- l.J1(;1~~1'Vl-rU(;1~1"il

-

"

LL'1:::'fi'U'11'UlV1 fl

•

,,

- '1flfl1V~1Vel1fl1P1

'

-~11/lm(;)m

-

l.J~~\IAeJV'1AeJ'UL~'ULll/leJ{

-

~1VeJ1fl1Pl'\ll~eJ L~1

"

...

mm111~1V1-ru1viv,

•
LA~mfotvi~f1PliJ,"i11'Ufo
...

.

~fYfY1UJ~11LVlfJl.J

i'1i

,,

- C.J\1'1lfl~ el fl

- 'Vll.Jel

- mJ

""

- -t11m~Ufl~'U

- (;)::;Vf~1

- LL tJ~\I

- meiu~tJ

-

"

1lJfl11~

'
- L'U\I

- lJ\I
,,•

.J

- i:.i1tJvi'UeJ'U
,,

"
0

- LLfl1'U1
-

"il1'U~el\I

"

LLi:.J\IU\IAUV11\11~
i'1i

i'1i

...."

Lbi:.J\11\l"il~

I

68

- m-

-r~~vtln-aruth::ml'u

••

um:m:L\11~

.,

.,

'

- e.J1'Vll.J

.,

- 'Utl'UG'le:Jl.J

-

~1tJH\'~
\J

-

m~-;.im~1

-

'U1'1~'Vl'lltl'11flLtlf1'U'U

-

1ei~J1

~ ~

dJ'

i'1i

'

- Vl'Utl'U
- nwfo'U
- Lm1-Ww1

.,

..

- bt'lTW1lJ'U
-

bt'l1~~

-

Lmti~U~tl1'\tn~

-

bA~e:i~m'ij1-wvi1

..i

..i

.,

- Lme:i~ll~'ll'Ul.JU~
-

m~'Vl~1"Ww1

-

vt~e:i1-wvi1 ~1l.Ji1~
vt~e:ivt~.U111-ww1
.,
'°' '
0

-

~

-

.,

m~l'ln'U1~e:i'U
:;'

Q

m~t'lf1'U1bb'1M

- ci'~bbn&'I
- bl'11
i'1i

- 'Ul.J

-

1~~1~1

-

- ~e:J'U

.,
vim11LL'1~e:itJmru

'

tJwtJ1

vie:i~1~1
.,

- Al.l

-

-

- vim.11u1m'1

'/j~bb'1~

- '1tlU

- ~1

-

'V1~1CJ

i'1i

69

- Ci'. -

1i;i \ii••eJ tl n'l nh.h:: ml'U
LLmm::l~&'i

- '1J11'U

- ~::tJ

- nu1'11~

- L'\11'1nL'1'U

" ...

~

- LLU':i\IV11~

- LVlUl\ilWC.l::
..i

~

...

- Lfl')B\11\il'1J'U1\ilL'1n

- tJ'U'1J11
'

L-d'U ~~lJLl.J\Jl';i i;in~\I

"

"

- '111'U

i'1.,

- 1rn11l.J

...

- ':i11'W1\ilt:J1
i'1.,

-1'1lrn\I

"

- UWLL\l

- t11lY'ULtJ':in

- LL1JLL':i\I

- iJe:i~LL'1::'1m

- ~'1JLL'1U1nmCJ

- '11CJ1l.J~

-

..i
~'1JLL'1L'1B'U

.

"

- L°V'l'11

- fl~'ll

- YJmJmB\ILL'1\I

- 'W1\ll.J1~CJ

~

- fll.J'1Bfl

.,i;i.,

... '
- '1Bflfl'1~'1l
~

lJ

...

- '1Bfl'W1\ll.J1'1C.l
-

- '11CJ°V'l1'U1tJ~\il

..

"
0

- '\lll.JB'U1

- nw'1n11'i''ll.J'U
~

- LtJ':in

'1'1J'1J1ru1Ylm::°V'l~tJ

- Xruru1ru1Ylomo'U
., "'
'

...

- '\111LV1C.l'U
-

.,I
LLlJ~L~el':i

'
- '11'U'11CJ

...

-mi

.,

- ti''1t11l1''U
- 1Yl'Vlu1
- 1YILtJ':in
- mmi'mm'W
- ~~ui;inlJ'U

"

...

- m::'1nl.JB\1'1J1\I

-

...

'

n'U'll'U':iCW'U~
~

QJ

Cito

Q.I

- L'1JlJ'1J\il'U':iflCJ
i'1.,

70

- er -

1~~eitln~rutl~::m:iu

••

Lb6'1 ::v ::'1.Vi~

'

.,j

Vl'1eJ'1'U

"
0

.....

- 'U1l.J'U\11L'lm

"

- t11lJ'Utl1\ll

"

- t11lJ'ULU'U~'U

"

- t11lJ'ULm

"

...

"

...

0

..

- 'U1l.J'U\111U
0

-

'

..

'U1l.J'ULl"l';ieJ~

- ci1'U

- n1~
i'1i

-

d

d

I

Q,.I

'lJ\llLl°l1eJ~l.JeJ~1~\ll

•
,J

... '

...

·- vrn:im11:mm

- n'lJ.nru'Yl

-

- LLei"nmrn'1'

m~ueinm~

...

- LU1Vl'1 ell.J

- ~~l.JLeJn'1lL ';i~

- ~'4-~

- Ll°ll.J.flru'Yl

(Stethoscope)

.. ...

- eJeJn~L\l'U

- L'\J'1'V11l.Jl"l'U1-LJ
- ~l.J'1eJ'Ui4'U
-

.

Ll°l~eJ~-J\lltJ1~'U

- L'1eJ\ll
-

~1VV1~

- "nm~
'IJ
-

d

.c!il

~

'

'

Ll°l1eJ~l.JeJ1~V1~1~~';i

...

- 'Vl'1eJ\llLLm

.,".,
'
- ~nm~1

-

Q,.I
'
q"
cV'
~mL'1V~L Y'leln11~\11'1eJ~

- 'Vl'1eJ\11LeJn'1!L 1V'
"1'1.,

(

71

- b -

1ff~titln~nh.J~::mm

••

bLG'l::ti::1\1~

- LACJ1

- lJCJ

-

~u~\ILmrn{ (Sprinkler)

-

~fl'\JVll.Jti

-

~1tiV'l'j1ti

-

~1ti1nm::vi::

'

- muei\lntiLL'1::n1~vi

'

-

~ti5'11111tJmrn::'11111J1

...

4

<o.1

CV

<

- tJ1L'llflV'ltil'rn1111

'

.,

- Lmfl\IVlnLLl.J'1\I

t11::LLm\l~fltiL'Util5~

- 1~V1LV'l1::'111

'

-

(~1L ~~du)
\J

- fl1ti

" '"
0

'j::Vf11\ILLm

., '

V'l'1HL'1::~m

I

-

...

-

eiumru1tim'j'lJCJ1CJ~ti5

'

Yl'll

L~ti 1ui1vi L~ein

-

~11 uvi~ei~1V'l'11~~n

-

viiJ1mnuei\lntiLLn~~~

'

"1'1 "1

- 'Vinti
Lmmvd

\J

-

""
'1J1111\IL 'lJCJtifl1V'I

-

-

n~fl\ILL'1::W1'11~YJ~l.J

-

m::m~L~CJtiLum111ei{

fl1 YI CJ ti \11 'j'

-

YJ~l.J

-

Ll'1~ei'lmmviu

- Ll.Jl.J bl.J'j°n1'jVl

-

L'1ti~'lfl.J

-

YJ~l.J~1'1~

-

m::Lll11~n~ei'lci1CJ'j'U
\J

-

LL'1'\J'\JtiVlnL~CJ\IVl'jflfl1V'I

.,"

'

\J

""

~

'i .J

Q.Jtd

"1'1 "1

'

QI

.d

(mY1CJti111{1mm viu,

LL~ti~~)
-

du~vi~ei'lJ11vhm~~1n
\J

I

""

- fl1V'l'11CJV111LVlCJl.J
"1'1 "1

JI

.,

- L~fl n1\1Ln\I ~1

.,
- '1\ILV11

'

72

-~-

.:iu/V1111~

1~~atln"iru'\J"i::m1u

'.

LL~::ti::1'VI~

,,
- i:.J1i:.Jrn•m
'U
-

Ll"l~tl.:ILLvl.:lfl1tJ'1J~!Jn1'1n.J
'

'
- Vl'NtJ1.:I

- "1n~~ue:m
'U

'

- "1nu.:i'llm
'U
- 1~~u.:i'lle:i.:i
-

'

"1nLL'1J~'t.Jtl"1
'U

- 1~LL't.J~iJ'U~'U
- "1nLL't.J~iJ'U~'U
'U
- 1~LVJ'Uti~
- "1nLVl'Uti~
'U
- L~e:inm~1~~

.::if

I

I

-

~1'1J1tinw1

-

'UnV11~

I

L'1J'U m'IJ1tJ

..

- mwrn~unm
- 'U1l.J

.,

- "1n'Vll.JtJ1Vltl'n
'U

-

'

'

..

L~1~1'1J1tJn'\41

'
L'1J'U

'

'
L~1~1'1J1tJ1tl"1L"1tJ't.Jtl"1

-

'

~

~

V11.:iu1mn~ue:i"1LV1"1n

i"1i

,,
'1Jtll.J"1
'U

(Diskette, Floppy Disk,

- ~n{~~~nL~'U{

Removable Disk,

- ~~~tll.J1~{~

Compact Disc,

- LL~'Ume:J.:ILL~-:1

/

73

- c:i -

-r~~titlmruth::nm.J

••

m~::ti::1'VI~

Digital Video Disc,

- LLe.J~LLU'UBn'll':i~

Flash Drive)

,_.,~mLU'U~l.l~ (Key

- L'VlUU'LIVin.LJ'mm
'IJ

Board)

(ReelMagnetic Tape,

- Ll.l'U'l.rnfa (Main

Board)

Cassette
Tape, Cartridge Tape)

- Ll.Jl.JLl.J~~tJ

(Memor Chip) L'li'U
RAM
- fl(il~'VlYJ~L(;leJ{ (Cut

Sheet Feeder)
I

-

.,j

nwmt~H11mmN

- '11CJLl"1LUG'l

- Lm'1 (Mouse)
-

Y'l':i'\.JL(ilfl':i'11(il'lJ~'l.rnn'1!
-

(

""""'

-

rt/

(Printer Switching

iff'1

Box)
-

..i

Ll"1':ifl~n':i~'11CJ

~tyty1ru (Hub)
- LLeJ'U1~'1':i

-

-

e:JLG'~l n'Vl':ifl'U n'1'

(Card) L'li'U
Ethernet Card,
Lan Card, Anti
virus Card,Sound
Card) LlJ'UtJl'U
- Ll"1~ei~81'ULLG'l~U'UVin

oLJfll.JG'lLL'\.J'\.J~1~1 L'li'U
LL'\.J'\.J~'1Ln(il~
(Diskette)

'

..

'

LL'\.J'\.JB1':i~~'1(il

(Hard Disk)
LL 'l.J'l.Jdli~':ifll.J

(CD-ROM)
LL '1.J'\.Jfl fl'V'l ~1"1 flG'l

(Optical) Lll'UtJl'U
f

iG'li

rJr;

'

74

-

~

-

th:::IJWl

1~~eitJn~ruth:::m1u

••

Lb~:::ei:::1 'VI~

'

- 'WU

'

- LL 'U'U~1fftJ'1fliJtJwL
'Vl?l
\I
.,J

..

0

- ?18 f11'H ~CJ \J f11'HHl \J 'Vl 1

~1CJV'1'11?1~f1

...

'

- L'U1~CJ~'VICJ\J
-

'

L'U1~lJJCJtJJ1

- L'U1~CJL~
\I
"1'1.,

- i;i'.:i~'Ub Yi~'!
- '1f1'U8'1~'Ub
Yi~'!
\I

Q

a

'

'

- LtJ1\J?l\J8\J/LtJ1\J'1?1\J1l.J
- '1'1\Jtl\J

'

...

~

- L'1Jl.J'Vl?l
- LU'1
- L~CJ'1?1\J1l.J
"1'1.,

- U\J1~8'1iJL-UCJl.J
\I

"" ...

.,

-

Lm8'1l.J8LLf1~?1'1f1

-

Lf1~8'1i1B~'1'11CJL'Vl~Pi'vil1
"1'1i

- \J1'U

- n1'u
/
- f1'18'1 L'ii\J f1'18'1?!8'1V11J1

~TN f1'1e:J\IE.J11 f1'1e:J\ILL'ill.JU1

75
-

(9)0 -

-r~~e:itln-;inh.h:mm.1

••
uft:m::1'VI~

- "1f1~~
\J

- th'nn~
- 'V~ tJ

'

- ;ulJ
- 6118

LL"1:::tJ1'l~'U61JB

- \l:::L-U LL"1:::mJmru L'li'U

.,..
1lJ~~'
-t Yl'U
-t vilJ'l

.,

'

~1tJ ,

'UlJ\l:::L'V

.J

- iJlJBqj
- BAL"'L~
\J\J
"1"1.,

..

- ~l.lm~a
- ~:::LLfl'i'ln'U~1:::
.,

-

..i

.,,

V11L'1!BlJLLf1~

- .X111~1LlJ~ - lJ~LLfi~
"1"1.,

76

- (§)(§) -

.:J'U/'Vl1J'J~

(V1m~~1m.tlru'1 ~~hi (C9l) 1'11.tlru'1~1-Urn1'U
'
'
LL'1~~'lrltl'1~1'l)
<V

I

<

1'111'11.nru"t'l

'

.

'

- Lfl'itl'l'1LLn'UL'Utl'i

-rn~
- 1~~vl1'l1'U
- H\'~foLL'IJn
-

')W

I

bl'l~'V11JtJ'!J1

,,

~

- Ln1B
-

""

~'ll1

",, d
",, d
1P1Lnrnein'111
"..... ..,

- l'lLntJ'IJB'l
-

- t'l'U).flt.l

"t

d

- 'll'ULnrnein'111
-

d

.'I

Ll'l'itl'l~l'l~'U

"v J''
cJ
- Lfl'itl'l'IJl'lYl'U
..

0

- Lfl'itl'll'l1'U1ru

..

'\
.., '
- Ll'l'iv'l'!J1J'11t.l b'Vl'if'!Yl'Vl

'

- ~ 'Vl'iPlYlvl

"d

,x

~

v

'\

.., '

..... .

- Lfl'itl'l b'Vl'if'1Yl'V1Yl'U'51'U

..
.

- Lfl'itl'l b'Vl'if'1Yl'V1Ll'l'1 B'U'Vl
- Ll'l'itl'ln'itl'lV1n1f'l
-

Lfl~B'lL'Vl'i.fl1Yl'Vl~BL'V11'111

- Lfl1J1Ylvh
- m~1111'U~1

'
'
- Ll'l1'UL\Pltl'i

..

'

- Lfl'iv.:immein'111
- ~111'11J

..

..

'

d

- Ll'l'itl'lYll.JYlL'!Jfl
- ~Ylvl

Cl.I

~

:;'

- {)'l LntJ'U1

77

-

LA~a~u1n1~~1'lj1~
'
I

I

.di

QJ

- LL'Vl'Um'UVl'U~'1B
V.c!ll~

.J

~

-

'Vl11~Vl'U~'1B'V'llJ'V'l

-

LA~B~L'Vl1~lJ~

-

.,J
...
""
LA1B~'UUL Vl1tlqj

-

.,J
...
...
LA1B~'U'U6'U'U(Jl1

- l'VltJ(Jl1lJ(1)'1

'

1 '

a '
- L(Jl'U'1~'U1~
Vlqj

-

m-&~~~(J)B'1 Vl~B~'U1~1vtaj
"1'1 "1

a

V

-

II

'1mLtJ'U~1

- ~ma(Jl'11vtm1ll

'

- ~mv11'11~mti
- ~m~'U~ll
-

""fll

di

-

.cal

QJ

b(Jl~'Um 1ti'U
.r::il

Q.J

QJ

LA1B~L~tJ'U(J)JBn'lj1

"1'1 "1

'

-

1'1tJ'UIJi'iJ~

-

1'1ti'U(J)L~ti'111

-

1'1tin~a~

-

1'1~'U~'U

- 1'1'U11'Vln
v

'

~

G

C11

- rnLn'UL'1JBL'V'l'1~
- Vl~~A11'1'U11'Vln

'

-

.,J
.,.
1'1'11nLA1B~'U'U

'

...

- 1'1'1mtJ1'UtJ'U(Jl
- 1'1~mtl1'U
-

L~BtJ'UIJi'

-

L1B'V'l1~

..

'

- LLliLL 1~tinmmflltJ1'U

78

- (9)Q1 -

.,
- ':i'1'\J':iWlf1tJ1

' .,

- ':i'1'\J':i':i'\/lf1tJ1lJU

'

-

'j()'\J'j'j'\/lf)'lJ~~

-

Lri~eM~uvi' (~mri~eJ.:JL'V!lJ)

'

"1'1 "1

- ·rn1'1
- Lr1~e}:i\9)~1'1l'Yl'll
cJ

'

.·1

- Lmv'l'V!11U u~

'

-

Lr1~tl'l~oV11l Yi~
cJ

~

- Lr1':itl'l?f'\Jtl1
OJ
11~

~QJ(

- li1 Lf1'\JLil'1~YiU5
OJ

'
d
o
a
- Lr1':itl'l'\/l1r111iJ?f~tl1~Lil'1~YiU5
d
a ~
- Lr1':itl'lf1WL'\/l1~Lil'1~Yi'll
QJ

- tJPi'11i11
'

(off1-:i

~1 11 m1~)

- 1'1vh{mL'Vl':ir1L\ile:i{
-

Lr1~8W~U~1

-

Lr1~8.:JLn'\JL~~1oV11l Yi~
-V11YJ1-:i

"1'1 "1

-

Lr1~8Wil1~i1u

-

Lr1':itl-:IL'11~L'V!rlf1

cJ

d

,

79

- @)~ -

.,J

'

- Lf1'rn--'.IL~eJl.Jb6'1VI~
-

Lf1~eJ'1e.J'11J~1'1LLeJ'1~6'1°t'1
'

- Lf1~eJ'1~'\J~'U
.,J

""

- Lf11eJ'11JeJ'VHi16'1 eJ--'.lf1111J6'11~ LVJ
-

Lf1~eJ--'.lijeJ1'11mvJ.W1
L~eJ~1vJ.W1

'
- 'H1'V'l'Um'1

- 'HWi'n~'U
-

'H1'\J~

-

'H1'\J~6'1ULV16'1nL1~'\J

-

1'1'\J~~'ULLn~

.,

a

""'

""'

- 1ci'IJ~B~'ll~~
- 1mi'n~eJ~1._:i

""'

-

1'1'1J~~'U~~'1J1'\J

-

1'1eJ~O~

-

1mn6'1~~'U

.,' ""'

.J ..

- 1ci(;)nV1-U'1'1J~V1~'1
-

'

1cim1~C1'U'U
.,J

'i ...

- Lf11eJ'1 bl.JVl'U
a

..J

-

Lf11eJ--'.l~eJm 'lll.J

-

Lf11eJ--'.l~L'1'U

.,J

""'

....

'

- Lf1~eJ--'.IB~eJ1n1Pl
d
v
%
- Lf11eJ--'.l~~m~L'\JeJ'1
i6'1 i

-

d
CL/
.di
CV
Lf11eJ-1'1fYfY1n.!L~eJ'UiW

- bf11J1 vJ-W1

-1V11~Pltl
-

Lf1~e)._:i(;)~m~LL'11 vivher~ t 'Umi

-

d
CV
V
.c::il
Lf11eJ'1'1'\J'1fYfY1n.1~11LV1~1J

-

Lf1~eJ--'.lfl1Lij~1vJ.W1

80

- Cil<t -

4

I

c:if

I

-

LfljeJ..:ILL'1tJLL~'\.mHM

-

4dj'
V
I
oClo
Lfl1B..:IT\J~..:11V1E..I

'

- t VJjY1111i.J1..:i\JjlJvi
d

4

QI

Ill

.:::t,

-

Lflj'iJ..:J1Vlfl11~nfl'1tJ1VlE.J

-

Lfl~B..:lnBVILVl'U

'

- 1VJE.J - LVlU
d

'

I

.cil.cil

QjQq

- Lfl1B..:IL'1tJ'llVl, mvi
- vt~mLU'1..:ILYh~1

- n~e:i..:ici1E.JjtJ

"

- \JBfom~'lJi1vi~m\11BTI~Yl1
d

"' ~

v

'

- Lflj'i:J..:Jj\Jb VJjVJPltJ
- n~e:i..:ici1E.Jm~i1..:ij~'\J'\J~~\11B'1
-

II

'

'

n'1e:i..:imE.Jm~E.JtJ\1lj

- n~e:i..:ici1E..11~1e:i

-

'

~

Lflj'iJ..:101E.JD1~E.JtJ\1lj

Lfl~B..:101E.J~L'1~
Lfl1B..:11Vlb'i:J
~ """""

- Lfl~B..:101E.JJ11WVi'lJLL~..:I
-

~
II
""
Lflj'iJ..:101E.JD1~'lJ1~Plj~~

-

Lfl~B..:!LVltJ'll..:iLfljLtJ~

- L~LL1'\J
- \JBfom~
-

Lfl~B..:1~1..:IYJ~~

-t~~~vi~e:iYJ~~n1~E.JtJ\111
-

Lfl~B..:1~'1~i'1L~E..ILtJjL\JnL\11B1
Lfl~B..:101E.J.fl1~\J1nif\jf\j1CU1~B

- Lfl~B..:l~Vl~BD1~
- Lfl~1~ci1E.JJ11~LL'1~1~e:i
"1'1 "1

81

- C9lb -

..

- bf'l'HJ\lme:i'W'LI
-

bf'l~e:i'11'1Xe:ie:in6ab'1'U

-

bme:i\lm1'1b:i.J~b~e:i~

-

lf'l:i.Jlvl~1(9]~

a

d

.di!

- b~tJ\lbvl11b~'i){
- b~tJ\lm1'1hf'l
- b~tJ\l\91,1W11tJ1'U

d

0

- ,m 'll'U'V11 bb~~

d

- ,m'll'UmV11,
d

I.I

x

- ,m'U'U~1biJe:i'U

,,,,

..

""1-':1
Y'Jyn

- Vl:i.J'i:l\91:i.Jbf'l,e:i\l:i.Je:i
-

,,
d
\9]'i)'\Jb~fl
'IJ

- tJi1\91vl1oW'U
'IJ
- lli'~e:i\l~YJ~tlb'i:Jfl61!b,~
'IJ
'IJ

,,

'

-

fl~'i)\l\J~'Vl,,Pl'U

-

'1!~'Vl'U\91m,:i.Jbf'l'1'i:l'U'V1

,

d

Q.J

,

d

~~e:i:i.J bn1ff?1'U1:i.J bb~~1f'l:i.J1vi

,,

'

fl~'i)\j\J~'Vl,,Pl'U

' .,
- bf'l~'i:J\loff'l°Ll1Vl'1'fl
'

-

..

bf'l,'i)\j~~'i:J1fl1Pl
'IJ

..

'

0

bf'l,'i:l\l'Vl~?fe:ium1:i.Jm\l'11b ~1~

'lJ'i)\j'lJ'i)\lb Vl~1

d
I
Ill
oC'il
- bf'l,'iJ\l\J1tJUfl?ff'l~'iJ,'U

d

. 'I

- bf'l,'i)\lb u1~:i.J
-

bf'l~e:i\lm1'1?f'i:l'U:i.J1m1 vJ~1

82

'

- Lfl~eJ\ll~fl11lJ?l\I
-

"

Lfl~eJ\ll~eJruvt.fli'.J1'1V!~L V!'11
'
"
'
'
di

QJ

~

QJ

di

'

LmeJ.:i~~'1lJ'1J'\J~1mfl'rn.:im..1t'l

.d

- Lfl'ieJ\ln')eJ\ILL?l\I

-

""

.,

Lfl'ieJ\11~fl11l.Jn~eJ1n1~
.d

.,

- Lfl'ieJ\ILLtl'1\l?l.fl1YfU1

m~~1.:i1 ~LU'Utl1rim..1
-

d

.ct.~

v

Lfl'ieJ\11~eJruV!.fllJ'U1

-

' "
Lfl~eJ.:i1~m1lJL U'Um~

-

Lfl'ieJ\l'i~ LWJ'lJeJ\I LV!'11

-

Lfl~eJ.:iiieJ1 Lfl'i1~t-1~1 m U'111 vJ

.d

d

<Q

d

'

Cl

- Lfl'ieJ\11 Lfl'i1~V!LLcJn'1J'U1~1lJ ~~'LI
-

Lfl~eJ\ll~fl11lJ~'U1'U~'U
~

I.I 0

d

- 1'1V11'U1LL'1J\I

"

- LmLLeJ'1nmrn'1'
- L'1lL~CJlJLL'1lJYl
'

di

dlQJ

-

Q..I

Lfl'ieJ\11~fl11lJCJ~LL'1~V!~m

'1JeJ\llt'l'1
'

'

'

.,

.d

~

..

""
- Lfl'ieJ\1'1J'\J'U1
'

- Lfl~eJ\1~'1l.Jn

"

- Lfl'ieJ\1'1fleJ
-

.d
Lfl'ieJ\l~~L?llJV!~

-

Lfl'ieJ\l~~L'1eJ~LL'1~V!'UeJ\I

""

" ""
"

- Lfl~eJ\IL'11~m~~n
-

"
Lfl~eJ\IL'11~1'1J
Lfl~eJ\lri'LI?l1'1\9l
'
.d
.d

~

Lfl'ieJ\lt'l'i1'1V!1LCJeJlJ~ L'i\I

Lfl~eJ\leJ'\JLLeJlJLl.J LUCJ

83
- @c:i -

-

~

d

'

Lfl')tl\lf.l1nrn..JLL~\lLvn61!L'H.J

Lfl~v\l'li1CJ'\111CJ1'1
Lfl~tl\ll'111'1~11'1

1 ..

..i

- Lfl')tl\ll'111'1 'lll.J\.J
..i

- Lfl1tl\l\J111'1\J11
-

Lfl~ei-:i1~mmrn

x

Qq

'lJtl\l L'tleJLLllfl'VlL 1CJ
-

Lfl~tl\l~\.JLL"'~~~1J~11tl~oW\.J
,

d
o
~ a
- Lfl1tl\l'V11\.J1 LCJ\.J

- L\J11tlll
- L\J11LLfl~
- L~ CJ\l
- ~1lJ1u'W~ei1JeitJmru
,

..i

.,

- Lfl1v\l'Vlvm
-

..i

...

t

Lf11tl\ll'I~ "'VI~

- LLvl\.Jn~\l

84

.:J\J/'Vl111,,
.,J

II

- LA'ffl\lfl11'U
d

.,

"''

.

- LA'Hl\lth.JLL'1~~1'1favt~

-

.,

LA~8\1"1(Jl';i1LL'1~8\l'JLL'U'U

-

LA~8\l~l.J(Jl';i1\l'J'U
'
LA~8\IL ~CJ'Ufavt~vl1CJ1 W~1

-

LA~8\IL'll8l.J '1Vl~

-

LA~8\1'1l'Ue.J1 '1Vl~

-

d

1

d

d

1

...

'

- L"11Vl'18l.J1'1vt~
- L"11LA~8'U favt~
- L"118\J

-

4 '
QJ
q
-di'
Cl.I
LA~8\18\110\l'JLA~8\l~n~

-

LA~8\1~8~81'1~U~\l~'U

-

LA~8\ln'1'U

-

LA~8\IhJi'.i'U

-

LA~8\ICJ8CJV!'U

"'
d

.,

'

...

- "1~LLm\IAl'1Ld
-

d

.,

d

.,

..

LA~8\18\11~1~'U

.,

- LA~8\1Ul.Jtl1ir'U1W~1

85

- ©o -

.:J'U/Vl1J1~

..i

-

.,

LA~B.:J'IJ~n~~lil1~~~1tl

L~BffJ'IL~B'U1'V'Jvh
L~BtJ0~1'V'Jvh
,

- LA~B'l~BffU1
-

LA~B'ILthmJ

-1'1lm.:i1vHh
- nu1v-Jvh
- '111'U1'V'lvh
-

LLlJLL~'ltJm~tJmntJ{
,

"'

- ~fl'\J~~~ml1\ii'ULY-i~'I
,
~

-

~fl~1nL'IJ'U

"" .,

...

- L~Blil'UL Yi~'!
- "1llillii''ULY-i~'I

'

.,~.,

"'
'
'
- '\JBn'll'1LLl'l'Ulil
-

1~~L~LUm~'UiJ'1

- ~mtl1'UBBnt11i;r.:imti
-

LV1~ntiml1viiJmlJ'U"1llil
,

-

'\J1~A

-

' '
' "'
.,
'\J1~1'11'1~~1il'\J
ti

- 1J1VI
ti

"

- 1J1'1J11'1
.,~.,

86

., ...

- nmN'W1l.Jl.J

'

- 1'1im1..1

- 1~'1V11Yl~

- um'ln

-

~A1~b.UV1

-

., ~I
bbmVl~l.Jb uVl

L

- bbVl~Yll.J Utl
- bbvi~u1~1 Vlt1
- Lbvi~fJYlv{LtifJl.J
-

"

bbV1~U1'1'1Jtl

"

- LL'lln1'111'V'lt1

-b 1v~tl
-11v~1
- b'IJ~1~
- bU'1
- LllfJfo
- vvfon1..11Ylvh

-

Wtl1~

.,

- 6llv.:i1.:i
-

~),J

- ~~~~L6!.lt1illW1~
-

Lfl~v.:JLLl'i.:imfJ'1l~bb'1~.:i16!.l1..1
'

87

-

cl
ct,
f'
I
LmeN'Wl.J'WLLUUm~1

I

L'lJ'U

Dot Matrix Printer,
Laser Printer, Line Printer,
Ink Jet LU'U~'U

'

-

~
'WfieJtJlLtJleJ~

-

Lfl~eJ~LLU'1~~~'1~tljtlj1'1.I

-

Lme:i~m~'VleJ~'1'1JtlJ1ru

..

I

.,

"
'11 nfle:il.J -w1 LtJl e:i ~'!J'U\I e:im-w
C>

-

'""

Lfl~e:i~tlfo~~~um:m'11 vJ.Yh
'1LLn'UL 'UeJ~'

- ~~1'VlL"/leJ{

.

-

Lfl~eJ~LL~ nm~m"cl

-

Lfl~eJ~iJe:i'Um~~1"cl
ifi i

- ~vi1tJ1'11V1fo'11'U~tJ11
-

Fl~,tlru.;J~'U~1lJ'11l.J1 ~'1~~ LoU1U~~IJ1'Vl
Fl~,ti'ru6t11'Un~l.lvl'1e:i~1~d1Jl
,
ifi i

88

1
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี หน่ วยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่ าย
(Server) โดยเฉพาะและมี ความเร็วสั ญญาณนาฬิ กาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่ า
2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี หน่ วยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน 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 จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
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2
3. ตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 ราคา 410,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรื อ Hot Swap เพี ย งพอส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์ (License) ครบ
ตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
4. ตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 740,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรื อ Hot Swap เพี ย งพอส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์ (License) ครบ
ตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1
ราคา 200,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีห น่ว ยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
และ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2
ราคา 500,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีห น่ว ยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid
State Drive หรื อดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
และ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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 สาหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดั บ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติด ตั้ง อยู่ บนแผงวงจรหลั ก ที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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 สาหรับงานสานักงาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 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. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ
SAN (Storage Area Network) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด SATA หรื อ SAS หรื อ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 300 GB และ
มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
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17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 42,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ 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
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน 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 ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
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20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ 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
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน 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 ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps
21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 850,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ Appliance หรื ออุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ ได้ มาตรฐาน สามารถเก็ บรวบรวมเหตุ ก ารณ์
(logs or Events) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น appliances และ non-appliances เช่ น Firewall,
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน 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 ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
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22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 จานวน
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 เป็นต้นได้
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถตรวจสอบและป้ องกัน การบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,
ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack,
IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถทางานลักษณะ Transparent Mode ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 430,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol
/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรื อ Application anomalies, Overflow, Worm,
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS,
DDOS
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
- สามารถทางานได้ในโหมด 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
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
- เมื่ อ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ปั ญ หาสามารถท างานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Bypass Traffic) โดยช่ อ งสั ญ ญาณ
In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ
ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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 ได้
- อุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอจะต้ อ งสามารถท างานแบบ In-Line (Bridge) หรื อ Transparent และ
Span-mode (Monitor) สาหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย
- มีความสามารถในการทางานและปกป้อง 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
- สามารถทารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถทางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
28. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
29. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
30. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน 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
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
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34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถรั บ สั ญ ญาณขาเข้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ช่ อ งสั ญ ญาณ และส่ ง สั ญ ญาณขาออกไม่ น้ อ ยกว่ า 3
ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถค้น หาเส้ น ทางเครื อข่ ายโดยใช้โ ปรโตคอล (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 ได้
38. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 230,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื อ ข่ า ย
โดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
39. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ราคา 230,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการทางานได้อย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ
Layer7 Load Balance
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็ ว ในการพิม พ์ ร่ า งสี ส าหรั บ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรื อ
8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
44. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
45. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- 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
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 54,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
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
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ราคา 9,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
52. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- 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
- มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ
2) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม 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 ได้
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้
54. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
55. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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56. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 29,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น สแกนเนอร์ ช นิ ดป้ อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
57. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น สแกนเนอร์ ช นิ ดป้ อนกระดาษขนาด 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 จานวนไม่น้อยกว่า 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. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
62. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
63. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
64. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
65. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที
66. ค่าเช่าพื้นทีต่ ู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า
42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จานวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจานวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
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- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าสารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ารั่วซึม
67. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
68. ค่ า เช่ า ระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่ อ เดื อ น (ราคาค่ า เช่ า นี้ ไ ม่ ร วมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
69. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 28,000 บาทต่อชุด
71. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
72. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)
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ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ
พื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจาเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาที่กาหนด ในการจัดซื้อควรกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ให้ พิจ ารณาใช้งานซอฟต์ แวร์ ป ระเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณ ฑ์ ค อมพิว เตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การลดหรื อ เลิ ก ใช้ วั ส ดุ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design
for End of Life), การยื ดอายุ การใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
8. ควรพิ จ ารณาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า พื้ น ที่ ตู้ Rack ส าหรั บ วางระบบคอมพิ ว เตอร์ (Rack Data Center Colocation) ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001
เป็นต้น
9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น
CSA-STAR เป็นต้น
10.ควรพิจ ารณาจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ในส่ ว นของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน
11.ควรพิจ ารณาจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ในส่ ว นของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
13. ควรพิ จ ารณาจั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ มี ร าคาค่ า หมึ ก พิ ม พ์ ข าว-ด าที่ ป ริ ม าณการพิ ม พ์ ต่ อ แผ่ น ร้ อ ยละ 5
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้
- เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้ อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.04 บาท
ต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.08 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.92 บาท
ต่อแผ่น
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา 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 ขาวดา ชนิด Network สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์
จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.59 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน
0.04 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ราคาไม่ควรเกิน 0.88 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.31 บาทต่อแผ่น
14. ในการจั ด หาครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ค วรค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งจ่ ายในอนาคต เช่ น ค่ า หมึ ก พิ ม พ์
ค่าบารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
15. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติด ตั้ง และ
ทดสอบระบบ เป็ น ต้น ควรจั ดทารายละเอี ยดค่า ใช้จ่ ายให้ เ ป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ร าคากลางก ารจ้ า ง
ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
16. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ สพร.,
ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ของ สพร., ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
ของ สพร. เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความซ้าซ้อนของระบบในภาครัฐ
17. การนาเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนาประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน
การจัดหา ให้พิจารณาจัดทารายละเอียดที่มี ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขัน การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
18. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
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ของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
หมายเหตุ * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
ลักษณะการใช้งาน
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป
1.2 งานเอกสารในสานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น
1.3 งานบันทึก สารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิว เตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
2.1 งานคานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
2.3 งานด้านการคานวณ และสร้างแบบจาลองสาหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2.5 งานสร้างแบบจาลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คานวณ และออกแบบการทางานด้านวิศวกรรม
2.6 งานสร้างแบบจาลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์
2.7 งานสร้างแบบจาลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคานวณอย่างชัดเจน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสู งส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล กราฟิก เช่น การจัดหน้า
เอกสารสาหรับงานพิมพ์ การจัดทาโปสเตอร์ เป็นต้น
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video)
3.3 งานเข้า หรื อถอดรหั ส (Encoder/Decoder) สื่ อ ประสมชนิด แฟ้ มข้ อมู ล เสี ย ง หรื อ แฟ้ มข้ อมู ล
วีดิทัศน์
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content)
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)
3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
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 หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

115

2

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
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 หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
ราคา 48,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทาการหมุน (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 สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (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
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
ราคา 92,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทาการหมุน (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 สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (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
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ใน
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
- มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02
LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
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
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ใน
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 สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
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
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ใน
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
- มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04
LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
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
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ใน
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 สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.08 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
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
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
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อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่ อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูง สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ 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
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ 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
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
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- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ 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
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า 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
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายเท่านั้น
2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจาเป็นที่จะจั ดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ ชนิดเครือข่าย เช่น ใน
กรณีหน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทน
เฉพาะบางจุดที่ชารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ตาม
นโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมี ระบบที่พร้อมให้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
3. หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อดาเนินการติดตั้งแล้ว
เสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป
4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา ต้องทาการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP
Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) หรือศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th)
5. การบัน ทึกภาพกล้องโทรทัศน์ว งจรปิดต้องบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel ที่มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second)
และต้องมีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ต้ องการนาภาพไปวิเคราะห์เฉพาะงาน หน่วยงานควรพิจารณา
กาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ให้เหมาะสม
เช่น พื้นที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ค่าความละเอียดของภาพ ค่าคุณภาพ
ของวีดีโอ ค่า frame rate เป็นต้น
7. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรคานึงถึงค่าความแม่นยาในการตรวจจับ วัตถุหรือบุคคล ความถูกต้องใน
การอ่านหรื อการรู้จ าภาษาไทย ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบการแจ้งเตือน การติดตั้งที่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและออกแบบ หรือกาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ที่สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กาหนด (ถ้ามี)
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ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไม่ให้ซ้าซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอื่น
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ
หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายในราคา
ที่กาหนด ในการจัดซื้อควรกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ควรพิจารณากาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่จัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
เช่น ค่า F-stop ค่า IRE หรือสามารถปรับภาพให้มีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นต้น
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น
7. ควรพิ จ ารณาจั ด หาอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จากผู้ ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การหรื อ
บริ ห ารงานที่ มี คุณ ภาพ ตั ว อย่ า งเช่ น มอก., International Organization for Standardization (ISO)
เป็นต้น
8. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
เช่น การลดหรื อเลิ กใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction/Elimination of Environmentally
Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบ
เพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product
Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลั งงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการ
ซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้ อมขององค์กร (Corporate Performance)
หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
9. ควรพิ จ ารณาจั ด หาอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานด้ า นการป้ อ งกั น การรบกวนของคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า อื่ น ๆ ตั ว อย่ า งเช่ น มอก., Federal Communications
Commission (FCC) เป็นต้น
10. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้ รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น
มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian Standards
Association (CSA) เป็นต้น
11. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
12. การนาเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม และข้อแนะนาประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ ในการ
จัดหา ให้พิจารณาจัดทารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้อย่าง
น้อย 3 ผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุ ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
ประเภทของกล้องวงจรปิด

ลักษณะการใช้งาน

1. กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 1. ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวทั่ ว ไป ของบุ ค คล
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ภายในอาคาร
ปลอดภัยทั่วไป
2. รักษาความปลอดภัยของสานักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอี ยดของ วัตถุ หรือ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิ ว รู ปร่าง
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น
2. กล้องโทรทัศน์ว งจรปิ ดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 1. ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวทั่ ว ไป ของบุ ค คล
ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง ภายนอกอาคาร ส าหรั บ ใช้ ใ นงานรั ก ษา
ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพื้นที่ที่มีแสง
ความปลอดภัยทั่วไป
สว่างน้อย
2. รักษาความปลอดภัยของสานักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอี ยดของ วัตถุ หรือ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิ ว รู ปร่าง
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มี
ฝุ่นและกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 1. ตรวจจับความเคลื่ อนไหวในพื้นที่บริเวณกว้าง
แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
2. ตรวจจั บ ภาพโดยสามารถปรั บ มุ ม มอง หรื อ
ขยายภาพทั่วไป
3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย
4. สามารถติ ด ตั้ ง ใช้ ง านพื้ น ที่ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่นและกันฝนกันน้า ได้
ตามมาตรฐาน IP66
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 1. ตรวจจับความเคลื่ อนไหวในพื้นที่บริเวณกว้าง
แบบที่ 2 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
2. ตรวจจั บ ภาพโดยสามารถปรั บ มุ ม มอง หรื อ
ขยายภาพประสิทธิภาพสูง
3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย
4. สามารถติ ด ตั้ ง ใช้ ง านพื้ น ที่ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่นและกันฝนกันน้า ได้
ตามมาตรฐาน IP66
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
ประเภทของกล้องวงจรปิด

ลักษณะการใช้งาน

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอีย ดของ วัต ถุ หรื อลั กษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
สวมใส่ เป็นต้น
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอีย ดของ วัต ถุ หรื อลั กษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
สวมใส่ เป็นต้น
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
6. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอี ย ดของ วั ตถุ หรือ ลั ก ษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับ
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
สวมใส่ เป็นต้น
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
6. ตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ
7. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
8. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอีย ดของ วัต ถุ หรื อลั กษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สาหรับ
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
สวมใส่ เป็นต้น
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
6. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
7. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
8. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

130

17

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภาพรวมโครงการ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ติดตั้ง
วัตถุประสงค์

 ความปลอดภัย จานวน ……….. ชุด
 การจราจร จานวน ……….. ชุด
 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจานวน ……….. ชุด
 อื่นๆ …………………………………………………จานวน ……….. ชุด

องค์ประกอบระบบ
1. จุดติดตั้ง (Site) จานวน …………………. จุด
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 IP จานวน ……… ชุด  Analog จานวน ……… ชุด อื่นๆ ………………………. จานวน …….. ชุด
3. ชุดหุ้มกล้องสาหรับภายนอกอาคาร จานวน ……… ชุด
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จานวน ……… ชุด รองรับภาพจากชุดกล้องฯ จานวน ……….. ชุด
ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………..โทรสาร…………………………..
มือถือ……………………………………email……………………………..
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทกล้อง
ชุดกล้อง IP จานวน …………. ชุด ชุด Analog จานวน ………… ชุด
ความละเอียดของภาพ
 SD ไม่น้อยกว่า 4CIF
 ไม่น้อยกว่า 540 TVL
 HD ไม่น้อยกว่า 720p
 อื่นๆ …………………
 อื่นๆ …………………
ระบบการบีบอัดภาพ
 H.264  MJPEG  MPEG-4
1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสาหรับภายนอกอาคาร
ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66
อื่นๆ.......………………………………………………….

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

131

18

1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล
ระยะเวลาในการเก็บภาพ

 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 อื่นๆ …………………………
ความละเอียดของการบันทึกภาพ
 SD ……… CIF  HD …………. P  อื่นๆ …………..
อัตราความเร็วการบันทึก
 SD ไม่น้อยกว่า 25 เฟรมต่อวินาที
 HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที
 อื่นๆ …………………
1.4. ระยะเวลารับประกัน ……………….. ปี ภายหลังการตรวจรับ  อื่นๆ …………………………
1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK  รองรับ  ไม่รองรับ
1.6. รายละเอียดตาแหน่งกล้องทั้งหมด
เลขที่ จุดติดตั้ง ประเภทจุด
ตาแหน่งติดตั้งกล้อง
จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง
(1-6)*
ติดตัง้
Latitude Longitude
Latitude
Longitude
(1-5)*

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
จุดติดตั้ง
ประเภทจุดติดตั้ง
1. เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ
1. ภาพรวมพื้นที่
2. สถานีขนส่ง
2. ทางเข้า-ออก
3. หน่วยงานราชการ
3. ที่จอดรถ
4. ถนน/สี่แยกจราจร
4. จุดรับ-ส่งสินค้า
5. Nature observation (ประตูน้า)
5. พื้นที่เฝ้าระวัง
6. นิคมอุตสาหกรรม
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จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวั งว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร ได้จาก
เว็บ ไซต์สานักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณ ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป
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ลำดับ
ที่

1

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กอ่ สร้ำง

1.1 เครื่องผสมคอนกรีต
1.1.1 ชนิดเหล็กเหนียว
1.1.2 ชนิดเหล็กหล่อ

เครื่อง

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต
1.2.1 ขนาด 25 มิลลิเมตร
1.2.2 ขนาด 38 มิลลิเมตร
1.2.3 ขนาด 45 มิลลิเมตร

เครื่อง

1.3 เครื่องตบดิน

เครื่อง

1.4 รถขุดตีนตะขำบ
1.4.1 ขนาด 120 แรงม้า
1.4.2 ขนาด 150 แรงม้า
1.4.3 ขนาด 200 แรงม้า

คัน

1.5 รถตักหน้ำขุดหลัง
1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

1.6 รถตักล้อยำง
1.6.1 ขนาด 100 แรงม้า
1.6.2 ขนาด 150 แรงม้า

คัน

1.7 รถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ
1.8 รถบดล้อเหล็ก ขนำด 10 ตัน
1.9 เครื่องอัดอำกำศ ขนำด 300 ลิตรต่อนำที

52,000
54,300

26
26

18,000
19,000
17,800

26
26
26

21,000

26

4,000,000
4,500,000
6,800,000

26 - 28
26 - 28
26 - 28

2,800,000
3,300,000

28 - 30
28 - 30

4,000,000
4,500,000

30 - 32
30 - 32

คัน

7,500,000

32 - 33

คัน

2,900,000

33 - 34

66,000

34 - 35

เครื่อง
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ลำดับ
ที่

2

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

2.1 รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.1.1 ขนาด 25 แรงม้า
2.1.2 ขนาด 40 แรงม้า
2.1.3 ขนาด 85 แรงม้า

คัน

2.2 รถไถ
2.2.1 ขนาด 8 แรงม้า
2.2.2 ขนาด 10 แรงม้า

คัน

372,000
571,000
1,100,000

36
36
36

63,900
66,000

36
36

2.3 เครื่องพ่นยำ
เครื่อง
2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น
- ขนาด 2.5 แรงม้า
- ขนาด 3.5 แรงม้า
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

13,800
16,800
34,200

37
37
37

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่อง

59,000

37

2.5 เครื่องชั่ง
2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม
2.5.2 แบบดิจติ อล
- ขนาด 300 กิโลกรัม
- ขนาด 500 กิโลกรัม
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม

เครื่อง
19,800
22,000

37 - 38
37 - 38

12,300
14,000
17,700
21,000

37 - 38
37 - 38
37 - 38
37 - 38
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

2.6 เครื่องสูบนำ
เครื่อง
2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
เครื่องยนต์ดีเซล
- สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
มอเตอร์ไฟฟ้า
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
2.6.2 แบบท่อสูบน้้าพญานาค

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

7,100
9,100
22,500

38 - 39
38 - 39
38 - 39

63,400
102,000

39
39

11,000
18,200
32,100
82,400

39 - 40
39 - 40
39 - 40
40
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ลำดับ
ที่

3

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรแพทย์

3.1 เตียงเฟำว์เลอร์
3.1.1 ชนิดมือหมุน
- แบบ ก
- แบบ ข
3.1.2 ชนิดไฟฟ้า

เตียง

3.2 เตียงตรวจภำยใน

16,600
16,800
47,300

41
41
41

เตียง

22,000

42

3.3 เตียงทำคลอด

เตียง

50,000

42

3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

คัน

7,500

43

3.5 รถเข็นชนิดนอน

คัน

19,000

43

3.6 รถเข็นทำแผล

คัน

13,500

43

3.7 รถเข็นอำหำร

คัน

9,300

44

3.8 รถเข็นผ้ำเปื้อน

คัน

13,500

44

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

เครื่อง

12,800

44

ตู้

550,000

44 - 45

3.11 เครื่องดูดเสมหะ

เครื่อง

12,500

45

3.12 เครื่องชั่งนำหนัก
3.12.1 แบบคานสมดุลพร้อมที่วดั ส่วนสูง
3.12.2 แบบดิจติ อลพร้อมที่วดั ส่วนสูง

เครื่อง
8,000
20,000

45
45

3.13 เครื่องวัดควำมดันโลหิต
3.13.1 แบบตั้งพื้น
3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

เครื่อง
7,700
70,000

45 - 46
46

3.10 ตู้อบเด็ก
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

3.14 ยูนิตทำฟัน
3.15 เครื่องปั่นและผสมสำรอุดฟัน
3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้ำอีสนำมและโคมไฟ

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ชุด

460,000

46 - 50

เครื่อง

12,000

51

ชุด

65,000

51 - 52
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ลำดับ
ที่

4

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

4.1 จักรทำลวดลำย

คัน

4.2 จักรพันริม
4.2.1 แบบธรรมดา
4.2.2 แบบอุตสาหกรรม

คัน

4.3 จักรอุตสำหกรรม
4.3.1 แบบเย็บผ้า
4.3.2 แบบเย็บหนัง

คัน

4.4 หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว

ตัว

4.5 หุ่นจำลองกล้ำมเนือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภำยใน
แบบเต็มตัว

ตัว

4.6 หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทำรกและ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
4.6.1 แบบครึ่งตัว
4.6.2 แบบเต็มตัว

ตัว

4.7 หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขันสูงขนำดเต็มตัว
4.7.1 แบบผู้ใหญ่
4.7.2 แบบเด็ก
4.7.3 แบบทารก

ตัว

8,800

53

13,900
24,500

53
53

16,000
18,000

53
53

18,000

53

145,000

53

110,000
207,000

53
53

460,000
420,000
380,000

54
54
54
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5

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

5.1 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
5.1.1 ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
5.1.2 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
5.1.3 ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
5.1.4 ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว
5.1.5 ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว

จอ
13,000
15,300
24,300
35,200
45,500

ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว

55
55
55
55
55

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2 เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ

เครื่อง

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5.3.1 ระดับ SVGA
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens

เครื่อง

20,000

14,100

55

ขนาดสูงกว่า 3,400 ANSI Lumens

55 - 56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.3.2 ระดับ XGA
- ขนาด 2,500 ANSI Lumens
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ขนาด 4,500 ANSI Lumens
- ขนาด 5,000 ANSI Lumens

27,700
32,700
33,700
42,500
62,500
70,200

55 - 56
55 - 56
55 - 56
55 - 56
55 - 56
ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เครื่อง
5.4.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ขนาด 32 นิ้ว

7,300

ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว

56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว

12,100

ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

56
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5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
เครื่อง
5.5.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

9,500

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว

56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว
- ขนาด 48 นิ้ว
- ขนาด 55 นิ้ว

14,000
18,700
19,600

ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว

56
56
56

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5.3 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาด 49 นิ้ว
- ขนาด 50 นิ้ว
- ขนาด 55 นิ้ว

24,100
24,400
27,500

ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

56
56
56
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ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

6.1 ตู้เย็น
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

ตู้
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

5 คิวบิกฟุต
7 คิวบิกฟุต
9 คิวบิกฟุต
13 คิวบิกฟุต
16 คิวบิกฟุต

6,500
9,400
14,700
18,500
24,700

ขนาดสูงกว่า 20 คิวบิกฟุต

57
57
57
57
57

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2 ตู้แช่อำหำร
6.2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต
6.2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต
6.2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต

ตู้
35,000
48,400
66,000

ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต

57
57
57

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3 เครื่องทำนำเย็น แบบต่อท่อ
6.3.1 ขนาด 1 ก๊อก
6.3.2 ขนาด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.4 เครื่องทำนำร้อน-นำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.5 เครื่องตัดหญ้ำ
6.5.1 แบบข้อแข็ง
6.5.2 แบบข้ออ่อน
6.5.3 แบบเข็น
6.5.4 แบบล้อจักรยาน
6.5.5 แบบนั่งขับ

เครื่อง

6.6 เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้
6.6.1 ขนาด 22 นิ้ว
6.6.2 ขนาด 29.5 นิ้ว

เครื่อง

13,400
14,600

57
57

25,100

57

9,500
10,900
13,000
12,000
182,000

58
58
58
58
58

11,000
17,500

58
58

6.7 เตำแก๊ส

เตำ

9,900

59

6.8 เตำอบไมโครเวฟ

เตำ

13,000

59
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6.9 เครื่องดูดควัน

เครื่อง

6.10 เครื่องซักผ้ำ
6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
6.10.2 แบบอุตสาหกรรม
- ขนาด 50 ปอนด์
- ขนาด 125 ปอนด์
- ขนาด 200 ปอนด์
- ขนาด 400 ปอนด์

เครื่อง

6.11 เครื่องอบผ้ำ
6.11.1 ขนาด 50 ปอนด์
6.11.2 ขนาด 100 ปอนด์
6.11.3 ขนาด 200 ปอนด์

เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

18,600

59

18,000

59

268,000
760,000
1,350,000
2,800,000

59
59
59
59

200,000
250,000
430,000

59
59
59
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หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM
7.1.1 ชนิดมือถือ 5 วัตต์
7.1.2 ชนิดประจ้าที่
- ขนาด 10 วัตต์
- ขนาด 40 วัตต์
7.1.3 ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

เครื่อง

7.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
7.2.1 ขนาด 3 กิโลวัตต์
7.2.2 ขนาด 5 กิโลวัตต์
7.2.3 ขนาด 10 กิโลวัตต์
7.2.4 ขนาด 15 กิโลวัตต์
7.2.5 ขนาด 25 กิโลวัตต์
7.2.6 ขนาด 50 กิโลวัตต์
7.2.7 ขนาด 100 กิโลวัตต์
7.2.8 ขนาด 200 กิโลวัตต์
7.2.9 ขนาด 300 กิโลวัตต์
7.2.10 ขนาด 400 กิโลวัตต์
7.2.11 ขนาด 500 กิโลวัตต์

เครื่อง

12,000

60

28,000
30,000
24,000

60
60
60
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

23,300
52,000
150,000
246,000
408,000
500,000
670,000
1,247,000
1,700,000
2,364,000
3,350,000

60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
60 - 61
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ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ก. รถส่วนกลำง
8.1 รถนั่งส่วนกลำง
8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)
8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 65 กิโลวัตต์
8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 85 กิโลวัตต์
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)
8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- หลังคาอลูมิเนียม
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,700 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 75 กิโลวัตต์
- แบบ 4 ล้อ

คัน
527,000

62

743,000

62

931,000

62

652,000
729,000

62
63

575,000
715,000
868,000

63
63
63

829,000
1,025,000

63
63

16,000
32,400

64
64

982,000

64

คัน

หลัง
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8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 80 กิโลวัตต์
8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 105 กิโลวัตต์
8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบกระบะเหล็ก
- แบบกระบะเทท้าย
- แบบบรรทุกน้้า
8.3 รถบรรทุกขยะ
8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบเปิดข้างเทท้าย
- แบบอัดท้าย

คัน

8.4 รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

คัน

8.5 รถยนต์ตรวจกำรณ์
8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

1,075,000

64

1,375,000

64

1,920,000
1,980,000
2,500,000

64
64
65

950,000

65

2,119,000
2,400,000

65
65

1,288,000

66

1,280,000
1,483,000

66
66
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8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
8.6 รถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

คัน

8.7 รถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

คัน

8.8 รถจักรยำนยนต์
8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อตั โนมัติ
8.8.3 ขนาด 120 ซีซี
8.8.4 ขนาด 150 ซีซี
8.8.5 ขนาด 250 ซีซี

คัน

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

1,290,000
1,570,000

66
66

2,000,000

66 - 67

1,000,000

67

40,800
48,500
56,000
87,000
150,000

67
67
67
67
67
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

ข. รถประจำตำแหน่ง
8.9 รถประจำตำแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
8.9.2 ระดับอธิบดี
รองปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวง
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
8.9.4 ระดับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รองประธานวุฒสิ ภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี
รองประธานรัฐสภา
ผู้นา้ ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

คัน

1,263,000

68

1,676,000

68

2,799,000

68

3,761,000

68

4,059,000

68
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ลำดับ
ที่

9

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภัณฑ์โรงงำน

9.1 กบไฟฟ้ำ แบบมือถือ ขนำด 5 นิว

ตัว

9.2 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
9.2.1 ขนาด 5 นิ้ว
9.2.2 ขนาด 6 นิ้ว
9.2.3 ขนาด 7 นิ้ว
9.2.4 ขนาด 9 นิ้ว

ตัว

9.3 เครื่องขัดกระดำษทรำย แบบมือถือ
9.3.1 แบบสั่น ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร
9.3.2 แบบสายพาน
- ขนาด 75 มิลลิเมตร
- ขนาด 100 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ
9.4.1 ขนาด 8 นิ้ว
9.4.2 ขนาด 9 นิ้ว

เครื่อง

9.5 เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนำด 12 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.6 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ
9.6.1 ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
9.6.2 ขนาด 2.50 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.7 แม่แรงตะเฆ่
9.7.1 ขนาด 2 ตัน
9.7.2 ขนาด 3 ตัน
9.7.3 ขนาด 5 ตัน

เครื่อง

14,800

69

5,500
5,800
6,300
6,500

69
69
69
69

8,300

69

7,600
9,300

69
69

5,600
6,900

69
70

9,500

70

15,000
18,000

70
70

11,000
15,000
27,700

70
70
70
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์
9.8.1 ขนาด 800 กิโลกรัม
9.8.2 ขนาด 1,000 กิโลกรัม
9.8.3 ขนาด 1,200 กิโลกรัม
9.8.4 ขนาด 1,500 กิโลกรัม

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

เครื่อง
21,400
25,000
30,000
40,000

70
70
70
70
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

10 ครุภัณฑ์สำนักงำน
10.1 เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
10.1.1 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
10.1.2 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น

เครื่อง

10.2 เครื่องถ่ำยเอกสำร
10.2.1 ระบบดิจติ อล (ขาว - ด้า )
- ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
10.2.2 ระบบดิจติ อล (ขาว - ด้า และสี )
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

เครื่อง

10.3 เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจติ อล
10.3.1 ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.2 ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.3 ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
10.3.4 ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว

เครื่อง

10.4 เครื่องทำลำยเอกสำร
10.4.1 แบบตัดตรง
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น
10.4.2 แบบตัดละเอียด
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น

เครื่อง

18,000
30,000

71
71

50,000
100,000
120,000
180,000
200,000

71
71
71
71
71

120,000
250,000
350,000
450,000

71
71
71
71

90,000
130,000
180,000
180,000

71
71
71
71

20,000
28,000
62,200

72
72
72

24,600
49,000
69,900

72
72
72
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

10.5 เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม
10.5.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
10.5.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

เครื่อง

10.6 เครื่องบันทึกเงินสด

เครื่อง

10.7 เครื่องนับธนบัตร
10.7.1 แบบตั้งโต๊ะ
10.7.2 แบบตั้งพื้น

เครื่อง

10.8 เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
10.8.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 26,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 32,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู
- ขนาด 50,000 บีทียู

เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

12,000
20,600

72
72

25,000

72

49,900
75,000

72
72
ราคารวมค่าติดตั้ง

23,000
25,900
28,600
30,600
32,400
36,000
40,200
42,300
47,000
51,200
53,300
55,900
57,000

ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู

30,100
34,800
41,500
43,400
48,100
55,400
62,700
71,000

ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

73
73
73
73
73
73
73
73
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

10.8.3 แบบติดผนัง
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

17,000
20,000
21,000
28,000

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู

24,200
27,400
29,900
36,400

ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

73
73
73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.5 แบบตู้ตั้งพื้น
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 56,000 บีทียู

58,000
61,000

ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู

73
73

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.9 เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน
10.9.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
500 ซีเอฟเอ็ม
10.9.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
1,000 ซีเอฟเอ็ม

เครื่อง

10.10 เครื่องดูดฝุ่น
10.10.1 ขนาด 15 ลิตร
10.10.2 ขนาด 25 ลิตร

เครื่อง

10.11 เครื่องขัดพืน

เครื่อง

ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

47,000

73

55,000

73

13,000
14,000

73
73

20,000

73
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

10.12 ถังนำ
10.12.1 แบบไฟเบอร์กลาส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
10.12.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
10.12.3 แบบสเตนเลส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ใบ
5,200
6,400
8,300
9,300
6,400

74
74
74
74
74

8,700
11,300
15,000
18,100

74
74
74
74

10.13 เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติกแบบหน้ำเดียว

เครื่อง

48,000

74

10.14 เครื่องสแกนลำยนิวมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน

เครื่อง

9,700

74

10.15 โต๊ะหมู่บูชำ

ชุด

8,500

74

10.16 ตู้เหล็ก
10.16.1 แบบ 2 บาน
10.16.2 แบบ 4 ลิ้นชัก

ตู้
5,500
7,900

74
74

10.17 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

ตู้

8,000

75
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

11 ครุภัณฑ์สำรวจ
11.1 กล้องระดับ
11.1.1 ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า
11.1.2 ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า

ชุด

11.2 กล้องวัดมุม
ชุด
11.2.1 แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา
11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
(ระบบอัตโนมัติ )
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา

22,000
34,000

76
76 - 77

85,000

77

110,000
97,000
85,000
80,000

77 - 78
78 - 79
79
79 - 80

11.3 เครื่องหำพิกดั ด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ

เครื่อง

24,500

80

11.4 เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน

เครื่อง

19,500

80
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

12 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
12.1 กล้องจุลทรรศน์
12.1.1 ชนิดตาเดียว
12.1.2 ชนิด 2 ตา
- งานการสอน
- งานวิจยั
12.1.3 ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติ อล

กล้อง

12.2 เครื่องนับเม็ดยำ
12.3 เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง แบบตังโต๊ะ

15,000

81

32,500
50,000
245,000

81
81 - 82
82

เครื่อง

268,000

82

เครื่อง

22,000

82
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1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 เครื่องผสมคอนกรีต

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ถังผสมคอนกรีตทำจำกเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ
2) ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม
และ 5 ลูกบำศก์ฟตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
3) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
หมายเหตุ : 1 ลูกบำศก์ฟตุ = 28.30 ลิตร

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต

1)
2)
3)
4)

ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดต่ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ

หมายเหตุ : เครื่องสั่นคอนกรีต มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

1.3 เครื่องตบดิน

1)
2)
3)
4)

ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
น้ำหนักของเครือ่ งตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 ครัง้ ต่อนำที

1.4 รถขุดตีนตะขาบ

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ 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) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคลื่อนอิสระได้
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5) ระบบเครือ่ งล่ำง
(1) ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(2) แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
600 มิลลิเมตร
(3) ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
2,100 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight)
(1) ขนำด 120 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม
(2) ขนำด 150 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม
(3) ขนำด 200 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 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) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
9) หลังคำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด
(8) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(13) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)
หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ
อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "กำลัง
เครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสำมำรถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิกไ็ ด้

1.5 รถตักหน้าขุดหลัง

1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
ที่รอบเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
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) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครือ่ ง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation Manual)
คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)

1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
ที่รอบเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
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) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
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10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครือ่ ง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(9) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(13) สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation
Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่
(Parts Book)
1.6 รถตักล้อยาง

1.6.1 ขนำด 100 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
เป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลำงลำตัว
มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,500 มิลลิเมตร
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8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(11) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชุด
(13) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(14) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.6.2 ขนำด 150 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
แบบใช้งำนตัก ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ขนั้ ต่ำ
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยว
กลำงลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
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7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 12,400 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,700 มิลลิเมตร
8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(11) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) เครือ่ งมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(14) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)
และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.7 รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า

1) เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader ) ขับเคลื่อนด้วยเครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
2) ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ควำมเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที สตำร์ทเครือ่ งยนต์ด้วย
ระบบไฟฟ้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง
ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
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5) มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
7) ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
และครำดกรุยดิน ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ
กำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.8 รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน

1) เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้ำเป็น
ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง
2) เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
ควำมเร็วรอบเครือ่ งยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
5) ขนำดล้อเหล็กสั่นสะเทือน
(1) ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ 2,000 มิลลิเมตร
(2) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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6) ระบบสั่นสะเทือน
(1) ควำมถีข่ องกำรสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 ครัง้ ต่อนำที
(2) น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
7) มีน้ำหนักใช้งำน ( Operating Weight ) ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครือ่ งยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครือ่ งยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครือ่ งจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ
กำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.9 เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที

1) เป็นเครือ่ งอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 ครัง้ /ชั้น (Two-stage Compressor)/
(Double stage) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบ มีกำร์ดป้องกัน
ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
3) มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage
Protection
4) สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์
(150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery)
300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศก์ฟตุ ต่อนำที/ซีเอฟเอ็ม)
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5) มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (0-20 บำร์)
6) ถังบรรจุอำกำศทำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร
( 10 ลูกบำศก์ฟตุ )
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจำกถัง และวำล์วถ่ำยน้ำออกจำกถัง
8) เครือ่ งอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9) ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
หมายเหตุ : เครื่องอัดอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม
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2. ครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
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2.1.1 ขนำด 25 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด
2.1.2 ขนำด 40 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด
2.1.3 ขนำด 85 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที
3) ระบบส่งกำลัง
(1) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
(2) มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) ระบบไฮดรอลิก
(1) ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(2) แขนยกเครือ่ งมือแบบ 3 จุด

2.2 รถไถ

1)
2)
3)
4)

เป็นรถไถชนิดเดินตำม
ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดขัน้ ต่ำ
มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ข้อเวียนซ้ำย
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2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว
1) ขนำด 2.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครือ่ งยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขัน้ ต่ำ
2) ขนำด 3.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครือ่ งยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครือ่ งยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขัน้ ต่ำ
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
1) ขนำดกำลังเครือ่ งยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
2) ควำมเร็วลมไม่ต่ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
3) ควำมจุถังน้ำยำไม่ต่ำกว่ำ 13 ลิตร
หมายเหตุ : - ชนิดตั้งพื้น เหมำะสำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู ฯลฯ
- เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ
เครื่องพ่นยำแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
3) กำลังเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
หมายเหตุ : ใช้สำหรับกำรกำจัดแมลงและศัตรูพชื ทำงกำรเกษตร กำรฆ่ำเชื้อโรค
หรือ กำรป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพำหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

2.5 เครื่องชั่ง

2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
1) เป็นเครือ่ งชั่งแบบมีตุ้มถ่วง
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดพิกัดขัน้ ต่ำ
2.5.2 แบบดิจิตอล
1) ขนำด 300 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
2) ขนำด 500 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
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(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
3) ขนำด 1,000 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
4) ขนำด 2,000 กิโลกรัม
(1) เครือ่ งชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
2.6 เครื่องสูบน้า

2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครือ่ งยนต์เบนซิน
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
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(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
เครือ่ งยนต์ดีเซล
1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของเครือ่ งยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
มอเตอร์ไฟฟ้ำ
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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3) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครือ่ งสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญำนำค
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หัวโต
2) ใช้เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตัง้ บนแท่นเหล็กหนำแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมูเ่ ล่ย์และสำยพำน
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครือ่ งสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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1) ชนิดมือหมุน แบบ ก.
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์
หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีปอ้ งกันสนิมและพ่นสีทบั
(2) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
(3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
(4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังให้สูงขึน้
และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
(5) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
2) ชนิดมือหมุน แบบ ข.
(1) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
(2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
(3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง
ให้สูงขึน้ และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
(4) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(5) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
(6) อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึน้ เตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี
พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
รำวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึน้ -ลงได้
3) ชนิดไฟฟ้ำ
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
(2) ทำงำนเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
(3) พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
(4) สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ำของเตียง
ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
(5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร
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3.2 เตียงตรวจภายใน

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

3.3 เตียงท้าคลอด

1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง
2) เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
3) พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและส่วนปลำยเท้ำ
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว สูงเท่ำกันตลอดควำมยำว
( สูงไม่รวมเบำะ ) ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเท่ำกันตลอดควำมกว้ำง
4) ส่วนลำตัว
(4.1) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
(4.2) มีเครือ่ งยกระดับโดยใช้ฟนั เฟือง ให้ขนึ้ ลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะและด้ำนก้น
และให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
(3) ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออก
มำให้พน้ ปลำยเตียง (ส่วนลำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
(4) มีที่ให้มือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซึ่งสำมำรถพับเก็บได้
(5) มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้
(6) ทำงด้ำนก้นมีที่สำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง
(7) มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซึ่งสำมำรถถอดเก็บได้ เลื่อนขึน้ ลงได้
ปรับให้เอนได้ทกุ ทิศทำง
5) ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
6) มีเบำะฟองน้ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกับขนำดเตียงแต่ละส่วน
7) อุปกรณ์ประกอบ
(7.1) ม้ำขึน้ เตียงชนิด 2 ชั้น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซึ่งบุผิวด้ำนบน
ด้วยยำง สำหรับให้คนไข้ก้ำวขึน้ เตียง 1 ตัว
(7.2) เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
พื้นรองนั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ทำด้วยโลหะพ่นสี
ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ
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3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

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

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

3.5 รถเข็นชนิดนอน

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

3.6 รถเข็นท้าแผล

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

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

1)
2)
3)
4)
5)

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

3.8 รถเข็นผ้าเปื้อน

1)
2)
3)
4)

โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำข่ำยโลหะไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
พื้นทำด้วยโลหะ
มีล้อยำงจำนวน 4 ล้อ
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 105 x 70 เซนติเมตร

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

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

ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4 นิ้ว
ขนำดที่กำหนดวัดจำกภำยใน
มีถำดวำงเครือ่ งมือ ยกขึน้ ลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
มีระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป

3.10 ตู้อบเด็ก

1) ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
เพื่อเลื่อนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
2) เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึน้
โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
3) บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในตู้ได้
4) ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
ตัดกระแสไฟฟ้ำได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยสำหรับเด็ก
5) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
(Servo Control)
6) มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟิลเตอร์
สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
7) มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
(7.1) กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
(7.2) ระบบกำรทำงำนขัดข้อง
(7.3) กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง
(7.4) อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ตั้งไว้
(7.5) อุณหภูมิที่ตัวผู้ปว่ ยต่ำงจำกที่ตั้งไว้
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8) สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้
9) พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
* หมายเหตุ เรือ่ งคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ตำมที่ผู้ใช้พจิ ำรณำ
เห็นว่ำเหมำะสม
3.11 เครื่องดูดเสมหะ

3.12 เครื่องชั่งน้าหนัก

1)
2)
3)
4)

เป็นเครือ่ งดูดเสมหะชนิดหิ้ว
ตัวเครือ่ งน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
มีมำตรวัดควำมดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
5) มีขวดบรรจุเสมหะ
6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเครือ่ ง
3.12.1 แบบคำนสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง
(1) เป็นเครือ่ งชั่งน้ำหนักแบบคำนสมดุล (Machanical Balance)
มีที่วัดส่วนสูงในตัว
(2) ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 160 กิโลกรัม
(3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเริม่ ต้นไม่ต่ำกว่ำ 75 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
195 เซนติเมตร
3.12.2 แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
(1) เป็นเครือ่ งชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว
(2) สำมำรถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม
(3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเริม่ ต้นไม่ต่ำกว่ำ 60 เซนติเมตรและค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
200 เซนติเมตร
(5) สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

3.13 เครื่องวัดความดันโลหิต

3.13.1 แบบตั้งพื้น
(1) เป็นเครือ่ งวัดควำมดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
(2) ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกำะติด
(3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
(4) ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหิตไม่สำมำรถลบเลือนได้
(5) มีล้อเลื่อน สำมำรถเคลื่อนที่ไปมำได้สะดวก
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(6) อุปกรณ์ประกอบ
(6.1) ผ้ำพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จำนวน 1 ชุด
(6.2) สำยยำงจำกผ้ำพันแขนไปตัวเครือ่ งมีควำมยำวมำตรฐำน
(6.3) ลูกยำงสำหรับอัดลมเข้ำผ้ำพันแขนพร้อมลิ้น เปิด - ปิด บีบได้
สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุมควำมดัน จำนวน 1 อัน
3.13.2 แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
(1) เป็นเครือ่ งวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
(2) เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
(3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
(4) มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
(5) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง 40 - 180 ครัง้ ต่อนำที
3.14 ยูนติ ท้าฟัน

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครือ่ งกรอฟัน ระบบควบคุม
ระบบดูดน้ำลำย ระบบน้ำบ้วนปำก และเก้ำอี้คนไข้
2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครือ่ งขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมำณน้ำ
และมีหวั ต่อแบบ Non-return Valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้
3) มีที่ดูฟลิ ์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน
4) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟ้ำให้ไม่เกิน 50 โวลต์
ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังให้กับมอเตอร์ต้นกำลัง
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) ระบบให้แสงสว่ำง
(1.1) แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
(1.2) ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน
28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
(1.3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบตั ิงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
(1.4) Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
(1.5) สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้
(1.6) Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
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2) ระบบเครือ่ งกรอฟัน
(2.1) เครือ่ งกำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)
- เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
- กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
- จำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที
- สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์ ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ
- ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร
พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถัง
และมีวำล์วเปิดปล่อยอำกำศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก
- มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรทำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดันอำกำศอัด
ในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ำกว่ำ 5 บำร์
- ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน
โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องมีองค์ประกอบ
และกำรติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ำยูนิตทำฟัน ดังนี้
ขจัดน้ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย
Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential
Pressure Indicator จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure
Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
พร้อมมำตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว
- ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไปตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ำตำม 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) จำนวน 2 ด้ำมกรอ โดยมีคุณสมบัติ
- เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur จำกกำรกรอฟัน
ที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
- ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้ โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส
(3.2) ด้ำมกรอช้ำ
- Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถต่อสเปรย์น้ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
- มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
(3.3) Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน
ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆ่ำเชื้อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้
(3.4) สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิคอน
(3.5) ภำชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
- เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
- มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
- สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือ
ทำควำมสะอำดได้สะดวก
- มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
- มีภำชนะสำรอง 2 ใบ
4) ระบบควบคุม
(4.1) ระบบกำรควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
- มีระบบ First Priority
- มีระบบป้องกันกำรดูดน้ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ
- สำมำรถปรับปริมำณน้ำและแรงดันอำกำศอัด
ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
- ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน้ำ
และอำกำศอัดในระบบ
- สำยที่เป็นทำงเดินของน้ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม
ต้องเป็นสำยที่ทำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสำยที่ตัวสำย
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- มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ สำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่
สำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
- มีที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือ
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครือ่ งมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้
ทั้งแนวรำบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทกุ จุดที่ต้องกำร (ทั้งนี้ เมื่อปิด
เครือ่ งแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น )
(4.2) สวิตช์เท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ำ และปรับระดับพนักพิง
ของเก้ำอี้คนไข้ ควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอและสำมำรถเลือกให้
หัวกรอทำงำนอย่ำงเดียว หรือทำงำนแบบมีน้ำร่วมด้วย
5) ระบบดูดน้ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
(5.1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในกำรทำให้เกิดแรงดูด
(5.2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่ำ
- 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(5.3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถทำงำน
พร้อมกันได้ และกำรทำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ
(5.4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสำมำรถนำออกมำล้ำง
และทำควำมสะอำดได้
(5.5) ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
(5.6) มีระบบปัองกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
(5.7) ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
(5.8) Bacterial Filter สำมำรถถอดเปลี่ยนหรือทำควำมสะอำดได้สะดวก
และมีสำรอง 1 ชุด
(5.9) สำยดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction
ผนังด้ำนในทำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
หรือตีบตัวขณะใช้งำน
6) ระบบน้ำบ้วนปำก
(6.1) มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
ที่กรองมำล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(6.2) มีระบบควบคุมปริมำณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติ
(ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
(6.3) อ่ำงน้ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
ไม่เกำะติด มีทอ่ น้ำปล่อยน้ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้ง่ำย
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(6.4) มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
ทำควำมสะอำดได้
(6.5) มี Triple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วำง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3) (3) )
7) เก้ำอี้คนไข้
(7.1) สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
ควำมสูงต่ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
(7.2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ตำมควำมต้องกำร
ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้
(7.3) ระบบในกำรปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมำก ตำแหน่งที่ตั้งไว้
ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
(7.4) ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเครือ่ งมือ
เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบ้วนปำก
8) อุปกรณ์ประกอบ
(8.1) เก้ำอี้ทนั ตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ำได้
ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support
(8.2) เก้ำอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับ
ควำมสูง -ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
และที่พกั เท้ำ
(8.3) ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับกำรผ่ำตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจำก
ด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบตั ิงำน นึ่งฆ่ำเชื้อโรคได้โดยทนควำมร้อนได้ถึง
135 องศำเซลเซียส
(8.4) Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA
ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดัน
กระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ำ
ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

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

เป็นระบบ Solid State
ควำมเร็วของกำรสั่นสม่ำเสมอ
ควำมเร็วของกำรสั่นไม่ต่ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
มีหน้ำปัดบอกเวลำทำงำนของเครือ่ ง พร้อมที่ตั้งเวลำทำงำนแบบอัตโนมัติ
มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด
มีสวิตช์เปิด-ปิดเครือ่ ง
มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย
มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟัน
ขณะเครือ่ งทำงำน ตัวเครือ่ งต้องไม่เคลื่อนที่

3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
ก. คุณสมบัติทั่วไป
พร้อมเก้าอีสนามและโคมไฟ
1) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2) ประกอบด้วยเครือ่ งดูดน้ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม
และเก้ำอี้ผู้ปฏิบตั ิกำร
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) เครือ่ งดูดน้ำลำย
(1.1) กำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
(1.2) มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถตั้งค่ำแรงดูดที่ต้องกำรให้คงที่
โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง 0 ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
เป็นอย่ำงต่ำ
(1.3) มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
หรือเทียบเท่ำ
(1.4) ภำชนะบรรจุน้ำลำยเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก
ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
(1.5) มีระบบป้องกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเครือ่ ง
(1.6) หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำท่อดูด
(1.7) ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 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 ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
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(2.3) เสำและตัวฐำน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
มีควำมมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐำน สำมำรถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
(2.4) ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้สำหรับผู้รับบริกำร) มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พงิ ศีรษะ
ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ให้บริกำร โดยสำมำรถทำงำนได้สะดวก
เก้ำอี้สำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก มีที่วำงถ้วยน้ำและที่บว้ นปำก
ในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
4) เก้ำอี้ผู้ปฏิบตั ิงำน (เก้ำอี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง - ต่ำ ได้
ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
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4. ครุภัณฑ์การศึกษา
4.1 จักรท้าลวดลาย

4.2 จักรพันริม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

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

4.3 จักรอุตสาหกรรม

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

4.4 หุ่นจ้าลองโครงกระดูกมนุษย์
แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.5 หุ่นจ้าลองกล้ามเนือสลับเพศได้
พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.6 หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอดและ
ฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก และ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก

4.6.1 แบบครึง่ ตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
4.6.2 แบบเต็มตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
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4.7 หุ่นจ้าลองฝึกปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขันสูง แบบเต็มตัว
( แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก )
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1) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรทำงำนด้วย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ โดยมีลักษณะทำง
กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
3) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ำ
4) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ร่วมกับ
เครือ่ งกระตุ้นควำมดันโลหิต
5) สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้ำ
ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล
6) สำมำรถฝึกปฏิบตั ิกำรฟังเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดเส้นทแยงมุม …
5.1.1 ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว
หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
5.1.2 ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว
หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
5.1.3 ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว
หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
5.1.4 ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว
หรือ 9 x 12 ฟุต
5.1.5 ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว
หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
2) ทุกขนำดตำมข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน้ ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

1) เป็นเครือ่ งถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์
แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1/3 นิ้ว
3) สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่ำ 850,000 พิกเซล
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 และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

1) เป็นเครือ่ งฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ
จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True
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4) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขัน้ ต่ำ
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดโี อโปรเจคเตอร์
ดำต้ำโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์ และ
วิดโี อ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
กำรระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....
ขนำด …… ANSI Lumens และกำรเขียนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์

5.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

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

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

ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ..... พิกเซล
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขัน้ ต่ำ ..... นิ้ว
แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ สัญญำณภำพและเสียง
ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) …….... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขัน้ ต่ำ ………. 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

57

ชื่อครุภัณฑ์

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1 ตู้เย็น

6.2 ตู้แช่อาหาร
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1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขัน้ ต่ำ
2) เป็นรุน่ ทีไ่ ด้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
3) กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่นให้พจิ ำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ
1)
2)
3)
4)
5)

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

6.3 เครื่องท้าน้าเย็นแบบต่อท่อ

6.4 เครื่องท้าน้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก

แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
1) ตัวเครือ่ งทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
2) ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
3) มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง อุปกรณ์กำรติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครือ่ งกรองน้ำ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

มีหวั ก๊อกจ่ำยน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
เป็นเครือ่ งทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปำ
มีระบบกรองน้ำในตัวเครือ่ ง
ควำมจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
ควำมจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
ตัวเครือ่ งทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง
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6.5 เครื่องตัดหญ้า
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แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบสะพำย
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
แบบเข็น
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
3) รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว
แบบล้อจักรยำน
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้ำแบบเข็น
2) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
5) ควำมจุถังน้ำมันเครือ่ งยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร
แบบนั่งขับ
1) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
2) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

6.6.1 ขนำด 22 นิ้ว
1) เป็นเครือ่ งตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครือ่ งยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
6.6.2 ขนำด 29.5 นิ้ว
1) เป็นเครือ่ งตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครือ่ งยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครือ่ งยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว
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6.7 เตาแก๊ส

1) ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
2) มีเตำอบในตัว

6.8 เตาอบไมโครเวฟ

1) เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
2) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

6.9 เครื่องดูดควัน

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

6.10 เครื่องซักผ้า

6.10.1 แบบธรรมดำ
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครือ่ งแบบถังเดี่ยว เปิดฝำบน
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด
6.10.2 แบบอุตสำหกรรรม
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครือ่ งซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว

6.11 เครื่องอบผ้า

1) เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้ครัง้ ละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
3) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่ง - วิทยุ
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7.1.1 ระบบ VHF / FM
1) ขนำดกำลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง แท่นชำร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสำยำง เหล็กพับ
2) ขนำดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง เพำเวอร์ซัพพลำย ไมโครโฟน
3) ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ ง ไมโครโฟน เสำอำกำศ
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ : ย่ำนควำมถี่สำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

7.2 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า

1) ขนำด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนำด 5 กิโลวัตต์ขนึ้ ไป เป็นเครือ่ งยนต์ดีเซล
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกิโลวัตต์ขนั้ ต่ำ
3) รำยละเอียดประกอบเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำแต่ละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขัว้ 1 ชุด
(5) สวิตช์ปดิ - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอำต์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึน้ ไป)
4) คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(3) มีเครือ่ งควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Voltage
Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
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(4) สำหรับเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีค่ำ Power Factor
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
(5) เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งกำลังขับโดยตรง
(Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
กำรติดตั้งอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
1. กำรติดตั้งเดินรำงแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
2. กำรติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบำนเกร็ด
ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ำไปสู่ภำยนอกห้อง
3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
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คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก้าหนด
รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่้ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่า
เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถนั่งส่วนกลาง

8.1.1 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car : Eco Car )
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
อ้ำงอิงตำมที่สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกำหนด
8.1.2 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 65 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
8.1.3 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 85 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครือ่ งยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)

8.2.1 ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
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2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.2 ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบธรรมดำ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) เป็นรถช่วงยำว
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.3 ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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8.2.4 หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
- หลังคำอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง มีที่นั่งสองแถว
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อม
กระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพื้น
หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพื้น
8.2.5 ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,700 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.6 ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 3,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.7 ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 4,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
8.2.8 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบกระบะเหล็ก
(1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(2) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
2) แบบกระบะเทท้ำย
(1) ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) พร้อมกระบะ และเครือ่ งปรับอำกำศ
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3) แบบบรรทุกน้ำ
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
8.3 รถบรรทุกขยะ

8.3.1 ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
3) มีบำนเลื่อนขึน้ -ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
5) ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
6) มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ
8.3.2 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
2) แบบอัดท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
และสำมำรถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ำยทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง
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8.4 รถโดยสาร (ดีเซล)
ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์
8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล
8.6 รถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1)
2)
3)
4)

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
2) เป็นรำคำรวมเครือ่ งปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เครือ่ งปรับอำกำศ
วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
4) ควำมสูงใต้ทอ้ งรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร
5) โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6) มีประตูด้ำนหลัง

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

เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ปว่ ยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครือ่ งขยำยเสียง
คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครือ่ งส่องกล่องเสียงและเครือ่ งดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครือ่ งวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
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(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ยชนิดพับเก็บได้
(10) เครือ่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
(11) เครือ่ งช่วยหำยใจอัตโนมัติ
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สงู สุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์

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

เครือ่ งยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ปว่ ยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครือ่ งขยำยเสียง
คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครือ่ งส่องกล่องเสียงและเครือ่ งดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครือ่ งวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ยชนิดพับเก็บได้
(10) ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ

8.8 รถจักรยานยนต์

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขัน้ ต่ำ
(1) กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
(3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม
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ข. รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9 รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
- ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.2 ระดับอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
- ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครรำชทูตประจำกระทรวง
ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ฝ่ำยกำรเมือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
- ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.4 ระดับรัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
- ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง รองประธำนวุฒิสภำ
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.5 ระดับรองนายก
รัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
- ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้นำฝ่ำยค้ำน
ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
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9. ครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ

9.2 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

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

9.3 เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบมือถือ

9.3.1 แบบสั่น
1) ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขัน้ ต่ำ
9.3.2 แบบสำยพำน
1) ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
2) ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขัน้ ต่ำ

9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 9.4.1 ขนำด 8 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขัน้ ต่ำ
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9.4.2 ขนำด 9 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขัน้ ต่ำ
9.5 เครื่องลอกบัว แบบมือถือ

ขนำด 12 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดหัวจับแกนดอก หรือจำปำจับดอกขัน้ ต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องลอกบัว มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องเซำะร่อง เครื่องทำบัว หรือแกะลำย

9.6 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ

9.6.1 ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขัน้ ต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
9.6.2 ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขัน้ ต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้ำ เครื่องตัดแผ่นโลหะ

9.7 แม่แรงตะเฆ่

9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์

1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4

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

สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 800 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,000 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,200 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขนั้ ต่ำ 1,500 กิโลกรัม
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10. ครุภัณฑ์ส้านักงาน
10.1 เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา

10.2 เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) หมำยถึงเครือ่ ง Facsimile หรือ โทรภำพ
2) ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขัน้ ต่ำ
10.2.1 ชนิด ขำว-ดำ
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขัน้ ต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้
10.2.2 ชนิด ขำว-ดำ สี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขัน้ ต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้

10.3 เครื่องพิมพ์ส้าเนา
ระบบดิจิตอล

10.3.1 ควำมละเอียด 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A4
10.3.2 ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ B4
10.3.3 ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
10.3.4 ควำมละเอียด 400 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขัน้ ต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
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10.4 เครื่องท้าลายเอกสาร

10.4.1 แบบตัดตรง
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขัน้ ต่ำต่อครัง้
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
10.4.2 แบบตัดละเอียด
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขัน้ ต่ำต่อครัง้
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 4 มิลลิเมตร และ
ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร

10.5 เครื่องเจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม

10.5.1 แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง
2) เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้
10.5.2 แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วง
2) เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

10.6 เครื่องบันทึกเงินสด

1) เป็นเครือ่ งบันทึกเงินสดชนิดใช้ไฟฟ้ำ
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภำพ
3) แบ่งแผนกสินค้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 10 แผนก และแยกรหัสสินค้ำได้
ไม่ต่ำกว่ำ 100 พีแอลยู (Price Lock Up)
4) สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด และมีสำเนำ 1 ชุด
5) ตั้งรหัสพนักงำนขำยได้อย่ำงน้อย 2 คน
6) มีระบบสำรองข้อมูลได้อย่ำงน้อย 30 วัน
7) สำมำรถทำใบกำกับภำษีอย่ำงย่อตำมระเบียบกรมสรรพำกร

10.7 เครื่องนับธนบัตร

1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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10.8 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดไม่ต่ำกว่ำ .......... บีทยี ู
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง
3) เครือ่ งปรับอำกำศทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทยี ู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครือ่ งปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซื้อเครือ่ งปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ
ด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครือ่ งปรับอำกำศ
ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7) กำรติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่ำติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเครือ่ งปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทยี ู 4,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40,000 บีทยี ู 5,500 บำท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 33,000 บีทยี ู 5,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 42,000 บีทยี ู 6,000 บำท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนำด 12,000-24,000 บีทยี ู 3,000 บำท

10.9 เครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้ฝา้ เพดาน

1) ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพ
กำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90% จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำน
ในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(4) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ
500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(5) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.10 เครื่องดูดฝุ่น

1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

10.11 เครื่องขัดพืน

1) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้ำ
3) รำคำพร้อมอุปกรณ์
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10.12.1 แบบไฟเบอร์กลำส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.12.2 แบบพลำสติก
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.12.3 แบบสเตนเลส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.13 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
แบบหน้าเดียว

1)
2)
3)
4)
5)

ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
จำนวนควำมจุบตั รเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
จำนวนควำมจุบตั รที่พมิ พ์แล้วไม่น้อยกว่ำ 30 ใบ
ควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง
ควำมเร็วในกำรพิมพ์บตั รสีขำว-ดำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

10.14 เครื่องสแกนลายนิวมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

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

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

10.15 โต๊ะหมู่บูชา

1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บชู ำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่

10.16 ตู้เหล็ก

10.16.1 แบบ 2 บำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
10.16.2 แบบ 4 ลิ้นชัก
1) มีหลู ิ้นชัก
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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แบบ 18 ช่อง
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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11. ครุภัณฑ์ส้ารวจ
11.1 กล้องระดับ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

11.1.1 ขนำดกำลังขยำย 24 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.1.2 ขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศำ
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12)
13)
14)
15)
16)

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.2 กล้องวัดมุม

11.2.1 แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ำกว่ำ 40 มิลลิเมตร
4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
8) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
9) ควำมไวของระดับน้ำฟองยำว 40 พิลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
10) อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและดิ่งได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
11) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและดิ่งไม่เกิน 6 พิลิปดำ
12) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
13) อุปกรณ์ประกอบ
- มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน หรือภำยนอกตัวกล้อง
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
1) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ค่ำตัวคูณคงที่ 100
ค่ำตัวบวกคงที่ 0
ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงกำรทำงำน + / -3 ลิปดำ
เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
เป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้ำ
ของตัวกล้อง
แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

2) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
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(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

3) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

4) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 26 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
ค่ำตัวคูณคงที่ 100
ค่ำตัวบวกคงที่ 0
เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ พิลิปดำ
แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 20 พิลิปดำ
ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
มีแบตเตอรีต่ ิดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรีไ่ ด้
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึน้ ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครือ่ งมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซึ่งมีคำ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี

11.3 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา

1) มีเครือ่ งรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
2) มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด
และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
4) บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถำนที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ตำแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำมดันบรรยำกำศ
7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหำพิกดั ด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่นคือ
เครื่องอ่ำนพิกดั ทำงภูมิศำสตร์

11.4 เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน

1)
2)
3)
4)

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

12.2 เครื่องนับเม็ดยา

1)
2)
3)
4)

เป็นเครือ่ งนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
มีอัตรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
มีระบบช่วยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง และนับได้อย่ำงถูกต้อง
ช่องทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอียงเพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยำแตก

12.3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
แบบตังโต๊ะ

1) เป็นเครือ่ งมือสำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ของสำรละลำยแบบตั้งโต๊ะ
2) ควำมสำมำรถของเครือ่ ง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ค่ำควำมต่ำงศักย์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข
3) สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH ได้อย่ำงน้อย 3 จุด
4) ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
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ภาคผนวก
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บัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสราง

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
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คํานํา
บัญ ชีราคามาตรฐานสิ่งกอสรางจัด ทําขึ้นเพื่อใหสํานักงบประมาณ สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปให
มีความเหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวั งว า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงบประมาณ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
โดยสามารถ Download เอกสารไดจาก www.bb.go.th

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
กุมภาพันธ 2561
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ราคาต่อหลัง
(บาท)

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง

1

บ้านพักข้าราชการ

1.1

จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 592 ตารางเมตร

1.2

- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม

8,594,300

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ไม่ตอกเสาเข็ม

8,180,600

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ�นไป หรือ

- ครุภัณฑ์จัดซื�อ

เทียบเท่าขึ�นไป เนื�อที� 181 ตารางเมตร

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

- ตอกเสาเข็ม
1.3

หมายเหตุ

2,134,800

บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี�ยวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่า
เนื�อที� 112.60 ตารางเมตร

1.4

- ตอกเสาเข็ม

1,245,900

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,233,600

บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า เนื�อที� 105 ตารางเมตร

1.5

- ตอกเสาเข็ม

1,181,500

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,147,300

บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ
เนื�อที� 87 ตารางเมตร

1.6

- ตอกเสาเข็ม

913,500

- ไม่ตอกเสาเข็ม

862,700

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

1
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บ้านพักครูโสด 2 ชั�น 5 ห้องนอน เนื�อที� 94 ตารางเมตร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

- ตอกเสาเข็ม
1.8

568,500

บ้านพักครู แบบ 203/27 เนื�อที� 82.50 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม
- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม
1.9

หมายเหตุ

647,600

บ้านพักครู แบบ 207 เนื�อที� 86 ตารางเมตร

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

- ตอกเสาเข็ม

725,800

1.10 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 เนื�อที� 77 ตารางเมตร

- ครุภัณฑ์จัดซื�อ
- 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

2
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2

อาคารชุดพักอาศัย

2.1

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั�น)

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 748 ตารางเมตร

2.2

2.3

หมายเหตุ

- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม คอร.

7,620,200

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ไม่ตอกเสาเข็ม

7,565,900

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

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

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 696 ตารางเมตร

2.4

- ตอกเสาเข็ม คอร.

5,684,300

- ไม่ตอกเสาเข็ม

5,641,500

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 745 ตารางเมตร

2.5

- 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

อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั�น)
เนื�อที� 2,366 ตารางเมตร

2.6

- 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

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

3
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3

อาคารเรียน

3.1

อาคารเรียนแบบกึ�งถาวร เนื�อที� 384 ตารางเมตร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
3.2

1,493,300

อาคาร คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,338 ตารางเมตร

3.4

3.5

5,399,900

อาคาร คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,512 ตารางเมตร
- แบบ 108 ล./59-ก ตอกเสาเข็ม

9,445,600

- แบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม

9,629,500

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

อาคาร คสล.3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,512 ตารางเมตร

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
11,319,800

อาคาร คสล. 3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,520 ตารางเมตร

สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา
ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

14,588,000

อาคารเรียน คสล. 3 ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน
- แบบ 216 ล./57 ตอกเสาเข็ม คอร.

15,873,100

- แบบ 216 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาข็ม คอร.

16,215,500

อาคาร คสล. 4 ชั�น ขนาด 18 ห้องเรียน
เนื�อที� 2,756 ตารางเมตร

3.9

- โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

เนื�อที� 2,592 ตารางเมตร

3.8

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

อาคารเรียน คสล. 3 ชั�น ขนาด 12 ห้องเรียน

- แบบ 216 ล./46 ตอกเสาเข็ม คอร.
3.7

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน
- ครุภัณฑ์จัดซื�อ

- แบบ 216 ล./29 ตอกเสาเข็ม
3.6

- ค่า Factor F
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- แบบ 108 ล./30 ตอกเสาเข็ม
3.3

หมายเหตุ

- แบบ 318 ล./55-ก ตอกเสาเข็ม คอร.

16,909,600

- แบบ 318 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม คอร.

17,375,700

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

4
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3.10 อาคารสองชั�น ขนาด 3 ห้องเรียน

หมายเหตุ
- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

แบบ สปช. 101/26 เนื�อที� 324 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม

1,650,700

3.11 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน

- ค่า Factor F
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบ สปช. 102/26 เนื�อที� 229.50 ตารางเมตร

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

- ตอกเสาเข็ม

1,158,200

3.12 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน

- ครุภัณฑ์จัดซื�อ
- 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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3.22 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

หมายเหตุ
- 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

- 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

6
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4

อาคารที�ทําการ

4.1

อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดเล็ก เนื�อที� 685 ตารางเมตร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
4.2

7,706,100

อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดกลาง เนื�อที� 1,133 ตารางเมตร
12,599,900

อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดใหญ่ เนื�อที� 2,045 ตารางเมตร
24,337,700

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

อาคารที�ว่าการอําเภอ เนื�อที� 880 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

4.5

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน
- ครุภัณฑ์จัดซื�อ

- ตอกเสาเข็ม
4.4

- ค่า Factor F
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ตอกเสาเข็ม
4.3

หมายเหตุ

12,085,000

อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เนื�อที� 2,426 ตารางเมตร

4.6

4.7

- 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

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

อาคารสถานีอนามัย
เนื�อที� 300 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

2,180,200

- ไม่ตอกเสาเข็ม

2,207,200
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หมายเหตุ

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

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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5

อาคารและสิ�งก่อสร้างอื�นๆ

5.1

หอประชุม 300 คน เนื�อที� 700 ตารางเมตร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก
- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
5.2

7,345,700

โรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 เนื�อที� 922 ตารางเมตร
6,050,000

โรงอาหาร 84 ที�นั�ง เนื�อที� 150 ตารางเมตร
770,000

โรงอาหาร 300 ที�นั�ง เนื�อที� 532 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.5

2,085,000

โรงอาหาร 500 ที�นั�ง เนื�อที� 723 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.6

4,768,600

โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) เนื�อที�1,840 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.7

9,465,600

โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เนื�อที� 320 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.8

2,293,500

โรงฝึกงาน แบบ 204/27 เนื�อที� 796 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.9

- ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน
- ครุภัณฑ์จัดซื�อ

- ตอกเสาเข็ม คอร.
5.4

- ค่า Factor F
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ตอกเสาเข็ม คอร.
5.3

หมายเหตุ

4,167,200

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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หมายเหตุ

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

- ตอกเสาเข็มไม้

1,702

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,513

5.22 รั�วลวดหนาม 7 เส้น

260

5.23 รั�วลวดหนาม 9 เส้น

286

10
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หมายเหตุ

6

สะพาน คสล.

6.1

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร

- ค่า Factor F

Slap Type

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

- 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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สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร

- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type

- ค่า Factor F

- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

69,600

- 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

หมายเหตุ

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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สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 11 เมตร

- ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type

- ค่า Factor F

- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

83,100

- 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

หมายเหตุ

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)

13

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด
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ลําดับ
ที�
7

ราคาต่อตารางเมตร

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง

(บาท)

ท่ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)

หมายเหตุ
- 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

14
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ลําดับ
ที�

หมายเหตุ

ราคาต่อตารางเมตร

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง

(บาท)

8

ผิวจราจร

8.1

ผิวทางลาดยาง

หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์

( Asphaltic Concrete)

ระยะทาง 100 กม.(กรณีที�ราคาค่าขนส่ง

8.2

- ลําดับที� 8.1-8.9 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

1. หนา 4 เซนติเมตร

173.14

หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์มากกว่า

2. หนา 5 เซนติเมตร

214.96

100 กม. ให้ใช้ค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์

ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

การคํานวณราคากลางตาม มติครม.

( Para Asphalt Concrete)

เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2555)

หนา 5 เซนติเมตร
8.3

331.07

แต่ไม่รวม

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)

8.5

ฟอกสเปรย์ (Fog Spray)

8.6

สเลอร์รี�ซีล (Slurry Seal)

100.89
8.69

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

8.11 ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร

256

- ลําดับที� 8.10-8.11 เป็นราคาที�ไม่รวม
- ค่า Factor F
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด
- วัสดุรองพื�น

15
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ลําดับ
ที�

ราคาต่อกิโลเมตร

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง

(บาท)

หมายเหตุ

9

งานถนน (ผิวทางและพื�นทาง)

9.1

ถนนลาดยางสองชั�น ชั�น 6/9

4,260,400

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

- ลําดับที� 9.1-9.4 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

16

รายละเอียดตามภาคผนวก แต่ไม่รวม
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ลําดับ
ที�

ราคาต่อท่อน

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง

(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

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.

10.6

หมายเหตุ

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

1,585

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

1,755

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

1,894

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

17

ค่าเทคอนกรีตรองพื�น แต่ไม่รวม
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ภาคผนวก
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สารบัญ
(ภาคผนวก)
1. บ้ านพักข้ าราชการ
- จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัด
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10ขึ้นไป หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
-บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ9) หรื อเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 7 – 8) หรื อเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 1 – 2) หรื อเทียบเท่า แบบแฝด
- บ้านพักครู โสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/26)
- บ้านพักครู (แบบ 203/27)
- บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักครู ประชาบาล(แบบ สปช.301/26)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักนักเรี ยน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- บ้านพักภารโรง/32
2. อาคารชุดพักอาศัย
- อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536 + 7386/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

หน้ า
ผ-1
ผ-1
ผ-2
ผ-2
ผ-3
ผ-3
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-5
ผ-5
ผ-5
ผ-6
ผ-7
ผ-7
ผ-8
ผ-8
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- อาคารพักพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
- อาคารพักพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
3. อาคารเรียน
- อาคารเรี ยนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรี ยน( แบบ 108 ล./30)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรี ยน( แบบ 108 ล./59-ก)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรี ยน( แบบ 108 ล./59-ข)(ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรี ยน( แบบ 212 ล./57)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรี ยน( แบบ 212 ล./57)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216 ล. ปรับปรุ ง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216 ปรับปรุ ง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216/57-ก)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216/57-ข)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ 318 ล./55-ก )
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ 318 ล./55-ข )(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรี ยน (แบบ 324 ล./55-ก)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรี ยน (แบบ 324 ล./55-ข)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช.101/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 102/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 103/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 104/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 105/26)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 2/28)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)
(2)

ผ-9
ผ-9
ผ-9
ผ-9
ผ-10
ผ-10
ผ-10
ผ-10
ผ-11
ผ-11
ผ-11
ผ-11
ผ-12
ผ-12
ผ-12
ผ-12
ผ-13
ผ-13
ผ-14
ผ-14
ผ-14
ผ-14
ผ-15
ผ-15
ผ-15
ผ-16
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- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)
- อาคารเรี ยนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคารเรี ยน 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. 3/12)
- อาคารเรี ยน 4 ชั้น 12 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. 4/12)
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ นั ลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด.2)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3)
- อาคารอนุบาล
4. อาคารทีท่ ําการ
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดเล็ก
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดกลาง
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดใหญ่
- อาคารที่วา่ การอําเภอ
- อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
- อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารสาธารณสุขอําเภอ แบบเลขที่ 8732
- อาคารสาธารณสุขอําเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
อส.ก.21/ก.พ./55 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+
อส.ข.181/ส.ค./28
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+
อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขที่ 7919
(3)

ผ-16
ผ-16
ผ-16
ผ-17
ผ-17
ผ-17
ผ-18
ผ-18
ผ-19
ผ-19
ผ-20
ผ-20
ผ-21
ผ-21
ผ-22
ผ-22
ผ-23
ผ-23
ผ-23
ผ-23
ผ-24
ผ-24
ผ-24
ผ-24
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- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+
ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
5. อาคารและสิ่ งก่อสร้ างอื่นๆ
- หอประชุม 300 คน
- โรงอาหาร หอประชุม(แบบ 100/27)
- โรงอาหาร (84 ที่นงั่ )
- โรงอาหาร (300 ที่นง่ั )
- โรงอาหาร (500 ที่นงั่ )
- โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุ งชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา
- โรงฝึ กงาน(แบบ 102/27 )
- โรงฝึ กงาน (แบบ 204/27)
- โรงฝึ กงาน (แบบ 306ล/27)
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)
- สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช .603/29)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช .604/45)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช .605/45)
- เสาธง สูง 12 เมตร
- เสาธง สูง 18 เมตร
- รั้วคอนกรี ตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- รั้วลวดหนาม สูง 7/9 เส้น
6. ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร
- ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร
(4)
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7. งานถนน (ผิวทางและพืน้ ทาง)
- ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรี ต ชั้น 6/9
- ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ชั้น 6/9
- ถนนเคปซีล ชั้น 6/9
8.ข้ อมูลอื่นๆสํ าหรับประกอบการพิจารณา
- ร่ างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาํ การ
อาคารอยูอ่ าศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F

(5)
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1.บ้ านพักข้ าราชการ

จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
(แบบเลขที่ ย.3896-ย.3907,สถ.35112เพิม่ ย.11607-ย.11608,อ6.17051ถึง6,E-3549,M.5018)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อที่ 592 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องซี แพค
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค และปาเก้
- ฝ้า เพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กอาบสังกะสี และกระเบื้องแผ่นเรี ยบ
โครงเคร่ าไม้
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับ 10 ขึน้ ไป หรื อเทียบเท่ าขึน้ ไป
(แบบเลขที่ มบ.462124,แบบมาตรฐาน,E-57110,M-57059)

- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อที่ 181 ตารางเมตร
-โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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บ้ านพักข้ าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรื อเทียบเท่ า
(แบบเลขที่ สถ.34061)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อ 112.60 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด โครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
-ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ (ระดับ 7 – 8) หรื อเทียบเท่ า
(แบบเลขที่ S55034,A01-A12,SN-01 ถึงSN09,E55056)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- มีหอ้ งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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บ้ านพักข้ าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ
(แบบเลขที่ S54096,ม.541604 – ม.541615,SN54104,E54126)

- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
- โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด โครงเคร่ าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- มีหอ้ งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับชํานาญการ(ระดับ 1 – 2)หรื อเทียบเท่ า แบบแฝด
(แบบเลขที่ S54117,ม.541616 – ม.541627,SN54103,E54113)

- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
- เนื้อที่ 128 ตารางเมตร
- โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด โครงเคร่ าเหล็กเคลือบสี และ กระเบื้องแผ่นเรี ยบโครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
- ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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บ้ านพักครู โสด 2 ชั้น 5 ห้ องนอน (แบบ 205/26)
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น
- พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวขัดมันเรี ยบ
- ห้องนํ้ากระเบื้องเคลือบ พื้นปูโมเสค
- เนื้อที่ 94 ตารางเมตร

บ้ านพักครู (แบบ 203/27)

- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อดั
- พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็ง
- พื้นชั้นล่าง คสล.
- ห้องนํ้ากระเบื้องเคลือบ
- เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร

บ้ านพักครู (แบบ 207)

- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 86 ตารางเมตร
- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรับแขก ที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว และห้องส้วม
- ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

บ้ านพักครู (แบบ สปช.301/26)

- อาคาร คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็ง
- พื้นชั้นล่างห้องนํ้า คสล. ผิวขัดมัน
- เนื้อที่ 77 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร
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บ้ านพักครู (แบบ สปช.303/28)

- บ้านพักครู เรื อนแถว เนื้อที่ 507 ตารางเมตร
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น (6 ยูนิต) 1 ยูนิตมี 2 ชั้น
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
- ชั้นล่างห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องนํ้า ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมและสุ ขภัณฑ์
- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี

บ้ านพักนักเรียน 4 ห้ อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)

- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ 204 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นขัดมันเรี ยบ
- มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมและสุ ขภัณฑ์
- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี

บ้ านพักภารโรง/32

- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 52 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง มีหอ้ งนํ้าและส้วม 1 ห้อง
- ชั้นบน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดินและบันได
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2. อาคารชุดพักอาศัย

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- เนื้อที่ 748 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ผิวพื้นทัว่ ไป พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก ห้องครัว รับแขก อาหาร ห้องนํ้า
จํานวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
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อาคารพักพยาบาล 20 ห้ อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536)
- เนื้อที่ 696 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 2 ครอบครัว
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดินและส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น

อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- เนื้อที่ 696 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดินและส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
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อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555) (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
- เนื้อที่ 745 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก จํานวน 8 ห้อง
- ห้องนํ้า จํานวน 4 ห้อง
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดิน ห้องอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก จํานวน 8 ห้อง ต่อ 1 ชั้น

- ห้องนํ้า จํานวน 4 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
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อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 2,366 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 6 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารพักพยาบาล 32 ห้ อง แบบเลขที่ 8821
อาคารพักพยาบาล 32 ห้ อง แบบเลขที่ 8821 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 4 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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3. อาคารเรียน

อาคารเรียนแบบกึง่ ถาวร

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว ชั้น เนื้อที่ 384 ตารางเมตร
- ประกอบด้วยห้องเรี ยน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้องและ
ห้องธุ รการ 1 ห้อง

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้ องเรียน (แบบ 108 ล/30)

- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,338 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบื้องใยหิ น
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พ้นื สําเร็ จรู ปหรื อ คสล. หล่อกับที่
- ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ด่ืมนํ้า
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้ องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ก )
อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้ องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ข ) (ในเขตแผ่ นดินไหว)

- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,512 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม , ฐานรากแบบแผ่
- โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ, โครงหลังคาสําเร็ จรู ป,วัสดุมุงกระเบื้องลอนคู่ไม่มีใยหิ น
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พ้นื สําเร็ จรู ป หรื อ คสล. หล่อกับที่
- ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ ดซี เมนต์บอร์ด, ยิบซัม่ บอร์ ด
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ผนัง พื้น กรุ กระเบื้องเซรามิก เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี
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อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้ องเรียน(แบบ 212 ล./57 )
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้ องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,088 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,512 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พ้นื สําเร็ จรู ปหรื อ คสล.
- ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ดื่มนํ้า
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,520 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรี ดรอน
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี
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อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน(แบบ 216 /57 -ก)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน(แบบ 216 /57 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,592 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)

- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 2,756 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 6 ห้องเรี ยน
- ห้องนํ้านักเรี ยนชาย 4 ที่ ห้องนํ้านักเรี ยนหญิง 4 ที่
- ห้องนํ้าครู ชาย 1 ที่ ห้องนํ้าครู หญิง 1 ที่
- ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรี ยน
และห้องเรี ยน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรี ยน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรี ยน บุกระเบื้องพอร์ ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรี ยบ
- ระเบียงทางเดิน – บันได ผิวหิ นขัดในที่หรื อหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไป ก่อบล็อก ฉาบเรี ยบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็ นผนังไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ดบุ 2 ด้าน
- ห้องนํ้า - ห้องส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบําบัด ถังพักนํ้า
- มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถงั พักนํ้า ถังจ่ายนํ้า ปั๊มนํ้า
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อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้ องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้ องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)

- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 8 ห้องเรี ยน
- ห้องนํ้านักเรี ยนชาย 4 ที่ ห้องนํ้านักเรี ยนหญิง 4 ที่
- ห้องนํ้าครู ชาย 1 ที่ ห้องนํ้าครู หญิง 1 ที่
- ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรี ยน
และห้องเรี ยน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรี ยน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรี ยน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรี ยบ
- ระเบียงทางเดิน – บันได ผิวหิ นขัดในที่หรื อหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไป ก่อบล็อก ฉาบเรี ยบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็ นผนังไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ดบุ 2 ด้าน
- ห้องนํ้า - ห้องส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบําบัด ถังพักนํ้า
- มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถงั พักนํ้า ถังจ่ายนํ้า ปั๊มนํ้า
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อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 101/26)

- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น เนื้อที่ประมาณ 324 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็ นห้องพักครู และห้องธุ รการ
- พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวซี เมนต์ขดั มัน
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 102/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ผิวซี เมนต์ขดั มัน
- เนื้อที่ประมาณ 229.50 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 103/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นคสล. ผิวซี เมนต์ขดั มัน
- เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 104/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ประมาณ 244 ตารางเมตร
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ทาสี ตวั อาคาร
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อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 105/26)

- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นห้องเรี ยน และใต้ถุนเป็ น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังกั้นห้องเป็ นกระดาษดําทาสี 2 หน้า สามารถถอดประกอบและย้ายตําแหน่งได้
- โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้นโครงหลังคาไม้ ให้จงั หวัดชายทะเลเลือก
- หลังคากระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- มีรางนํ้าฝนรอบอาคาร
- เนื้อที่ประมาณ 630 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน ( แบบ สปช. 2/28)

- โครงสร้าง คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน เนื้อที่ประมาณ 2,105 ตารางเมตร
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้า-เพดานกระเบื้องแผ่นเรี ยบ และยิบซัม่ บอร์ ด
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ห้องนํ้า ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 200 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้งั หมดประมาณ 120 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้งั หมดประมาณ 200 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
- มีไฟฟ้า และทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
- เนื้อที่ประมาณ 448 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี ตวั อาคาร
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
- เนื้อที่ประมาณ 756 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี ตวั อาคาร

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้ องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
-

อาคาร คสล. เนื้อที่ประมาณ 734 ตารางเมตร
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซี เมนต์ขดั มัน หินขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี

อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้ องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12)

อาคาร คสล. 3 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 1,206 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซี เมนต์ขดั มัน หินขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์
- ไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี
-
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อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้ องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 1,608 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซี เมนต์ขดั มัน หินขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีช้ันลอย (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซี เมนต์ขดั มัน หินขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี
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อาคารศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่ เกิน 50 คน)
-

-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 153 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี

อาคารศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 202.5 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี
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อาคารศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 298 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี

อาคารอนุบาล
-

อาคาร คสล.ชั้นเดียว (มีช้ นั ลอย)
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร
ขนาด กว้าง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร
ห้องเรี ยนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องนํ้า
ชั้นลอย สําหรับนอนกลางวัน 2 ห้อง
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4. อาคารที่ทําการ

อาคารทีท่ าํ การสถานีตํารวจขนาดเล็ก
( แบบเลขที่ 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 685 ตารางเมตร

- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานยิบซัม่ บอร์ ด
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา และทาสี

อาคารทีท่ าํ การสถานีตํารวจขนาดกลาง
(แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 1,133 ตารางเมตร

- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานยิบซัม่ บอร์ ด
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา และทาสี
- มีถงั เก็บนํ้า คสล.ใต้ดิน พร้อมโรงสู บนํ้า
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อาคารทีท่ าํ การสถานีตํารวจขนาดใหญ่
(แบบเลขที่ 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 2,045 ตารางเมตร

- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานซี เมนต์ ฉาบเรี ยบ
- โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา และทาสี
- อาคารประกอบมีถงั พักนํ้าแบบมีโรงสู บ

อาคารทีว่ ่ าการอําเภอ
(แบบเลขที่ S56047,AR56116,-SN57016,E57041)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
เนื้อที่ 880 ตารางเมตร
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
พื้นปูกระเบื้องหิ นขัดสําเร็ จรู ป
ฝ้าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
อาคารสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 2,426 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้น คสล. พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐมอญครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้าเพดานห้องนํ้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732
อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 285 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ผิวพื้นทัว่ ไป พื้นหิ นขัดฝังเส้น พีวซี ี
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
- เนื้อที่ 300 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทว่ั ไปเป็ นพื้น คสล. ผิวขัดมันเรี ยบ
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 1,125 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919
อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/ม.ค./43
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 1,320 ตารางเมตร

- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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5. อาคารและสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ

หอประชุม 300 คน
(แบบเลขที่ 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. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรี ตบล็อคชนิดกันฝน
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)

- อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรี ตบล็อคชนิดกันฝน
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร
- พร้อมแป้ นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด

โรงอาหาร ( 84 ทีน่ ั่ง )

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร
- ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
- ประกอบด้วย ห้องปรุ งอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
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โรงอาหาร ( 300 ทีน่ ั่ง )

- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้า-เพดานยิบซัม่ บอร์ ด
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร
- พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิคและหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี

โรงอาหาร ( 500 ทีน่ ั่ง )

- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้า-เพดานยิบซัม่ บอร์ ด
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร
- พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิคและหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี

โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ)
ปรับปรุงชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา

- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใช้เป็ นสถานที่รับประทานอาหาร
- ชั้นบนใช้เป็ นห้องประชุมและยิมกีฬา
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- มีหอ้ งนํ้า ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์
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โรงฝึ กงาน (แบบ 102/27)

- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร

โรงฝึ กงาน (แบบ 204/27)

- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร

โรงฝึ กงาน (แบบ 306ล/27)

- อาคาร คสล. สู ง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ และบุกระเบื้องเคลือบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
- มีหอ้ งส้วม และเครื่ องสุ ขภัณฑ์
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร

ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)

- ลานคอนกรี ต ขนาด 16 x 26 เมตร
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปั คตระกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล และเซปั คตระกร้อขนาดมาตรฐาน
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สนามกีฬาอเนกประสงค์

- พื้น คสล. ขัดเรี ยบ
- ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา ( Acrylic Floor Coating )
- ขนาด กว้าง 27 x 36 เมตร
- ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล ชาย-หญิง 2 สนาม
สนามเซปั คตะกร้อ ชาย-หญิง 2 สนาม

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42

- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42

- ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 109 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พิเศษ

- ขนาดสนามกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105 เมตร
- มีลู่วงิ่ 8 ลู่

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน

- มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด18 x 31 เมตร
- ตีเส้นสนามตามแบบ
- เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยึดติดกับที่หรื อชนิดโครงเหล็ก
ยึดติดกับที่หรื อเคลื่อนที่ได้
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ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)

- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร
- ขนาด 4 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสี

ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45)

- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร
- ขนาด 4 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร
- ทาสี

ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45)

- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร
- ขนาด 10 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร
- ทาสี

เสาธงสู ง 12 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13317-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรี ยบ ผนังก่ออิฐมอญ
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เสาธงสู ง 18 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13318-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรี ยบ ผนังก่ออิฐมอญ

รั้วคอนกรีตบล็อก สู ง 2.10 เมตร

- ฐานตอกเข็ม คสล. / เข็มไม้ / ไม่ตอกเข็ม
- คานคอดิน เสา และทับหลัง คสล.
- กําแพงของรั้วทั้ง 3 ชนิดก่อด้วยซี เมนต์บล็อกโชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน
ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทับหลัง
- ทาสี
- สู งจากพื้นดิน 2 เมตร

รั้วลวดหนาม สู ง 7/9 เส้ น

- เสา คสล. สําเร็ จรู ป ใช้ลวดหนามเบอร์ 12 ไม่นอ้ ยกว่า 7/9 เส้น
- สู งจากพื้นดิน 2 เมตร
- ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
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6. ผิวจราจร

ผิวจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร
- ก่อสร้างภายในบริ เวณจากถนนใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่รวมวัสดุรองพื้น
- ใช้เหล็กเสริ มขนาด 6 มิลลิเมตร รอยต่อ 20 มิลลิเมตร

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร

- ใช้สาํ หรับลานจอดรถ หรื อเป็ นที่ตากเมล็ดพืช
- ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็ นราคาเฉพาะผิวคอนกรี ตเท่านั้น
- ใช้เหล็กเสริ มขนาด 6 มิลลิเมตร

7. งานถนน( ผิวทางและพืน้ ทาง )
ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9

- ผิวทาง DBST กว้าง 6 เมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจรและปลูกหญ้า

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9

- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี ตหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรี ต หนา 3 เซนติเมตร
- ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9

- ผิวทางคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า

ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

- ผิวทางเคปซี ลกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า
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8.ข้ อมูลอื่นๆสําหรับประกอบการพิจารณา

- ร่ างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาํ การ อาคารอยูอ่ าศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F
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ร่ างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาํ การ
อาคารอยูอ่ าศัยรวม และบ้านพัก
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