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หลักเกณฑท่ัวไปในการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รายจายงบกลาง
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใหตั้งในอัตรารอยละ 5 ของคาจางชั่วคราว ตามหนังสือ

สํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหตั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป ตาม
หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561

1.3 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ใหตั้งตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
- ผูสูงอายุ 60 - 69 ป จะไดรับ 600 บาท/เดือน
- ผูสูงอายุ 70 - 79 ป จะไดรับ 700 บาท/เดือน
- ผูสูงอายุ 80 - 89 ป จะไดรับ 800 บาท/เดือน
- ผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท/เดือน

1.4 เงินอุดหนุนสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ใหตั ้งตามหนังสือสั ่งการของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยคน
พิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน

1.5 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ใหตั้งตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 อัตราคนละ 500 บาท/เดือน

1.6 เงินสํารองจาย ใหตั้งไวใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้งปและใหนําเงิน
สํารองจายไปใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

1.7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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1.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหตั้งงบประมาณสมทบรอยละ 60 ตามจํานวน
ประชากร  ในอัตราคนละ 45 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง  การ
กําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557

1.9 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554 ขอ 16 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ใหคํานวณคา
บํารุงฯ ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ผานมา ยกเวนเงินกู เงินจายขาด และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท

1.10 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ใหตั้งงบประมาณรองรับลูกจางประจําที่จะพนหรือมีสิทธิ์
ไดรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556

1.11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท) ใหคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําป ประจําปงบประมาณ 2563 (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่
มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 29,ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2. งบบุคลากร

2.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง)
2.1.1 เงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งตาม

อัตราที่กําหนดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่
30 กันยายน 2554 และที่ มท 0809.7/ว1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในอัตราดังนี้ (รายไดรับ
จริงของปงบประมาณที่แลวมาเกิน 300 ลานบาท)

ตําแหนง เงินเดือน เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง

เงินคาตอบแทนพิเศษ

นายกเทศมนตรี 55,530 10,000 10,000
รองนายกเทศมนตรี 30,540 7,500 7,500

2.1.2 คาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งตามอัตราที่
กําหนดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30
กันยายน 2554 และที่ มท 0809.7/ว 1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในอัตราดังนี้ (รายไดรับ
จริงของปงบประมาณที่แลวมาเกิน 300 ลานบาท)
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ตําแหนง เงินคาตอบแทนรายเดือน
ประธานสภาเทศบาล 30,540
รองประธานสภาเทศบาล 24,990
สมาชิกสภาเทศบาล 19,440
เลขานุการนายกเทศมนตรี 19,440
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 13,880

2.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)
2.2.1 เงินเดือนพนักงาน ใหตั้งตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทุกอัตรา โดยกําหนดวงเงิน

เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ 6 ของงบประมาณรายจายที่เปนเงินเดือน (ตามแบบฟอรมที่
แนบ) ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่
6) และประกาศ  ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5)

2.2.2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ไดแก
-คาตอบแทนรายเดือน ตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547
-เงินเพ่ิมคาตอบแทนพิเศษ ตั้งใหสําหรับผูที่มีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง

ในอัตรารอยละ 2-4-6 ของอัตราเงินเดือน
-เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข

ตั้งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตามบัญชีกําหนดหลักเกณฑและ
อัตราเงินเพ่ิมฯ  ดังนี้

ตําแหนง อัตรา  พ.ต.ส.  (บาท/เดือน)
นายแพทย 5,000/10,000/15,000
ทันตแพทย 5,000/7,500/10,000
เภสัชกร 1,500/3,000
พยาบาลวิชาชีพ 1,000/1,500/2,000
นักเทคนิคการแพทย 1,000
นักรังสีการแพทย 1,000
นักกายภาพบําบัด 1,000

-เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0803/ว 760 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558
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2.2.3 เงินประจําตําแหนง ตั้งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น
บัญชี 2 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

2.2.4 คาจางลูกจางประจํา ใหตั้งตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทุกอัตราวิธีการคํานวณ
เชนเดียวกับเงินเดือนพนักงาน (ตามแบบฟอรมที่แนบ)

2.2.5 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจาง ไดแก
-เงินตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ. 2547

-เงินเพ่ิมคาตอบแทนพิเศษ ตั้งใหสําหรับผูที่คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง ใน
อัตรารอยละ 2-4-6 ของอัตราเงินเดือน

-เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0809.3/ว 760 ลงวันที่ 9 เมษายน 25558

2.2.6 คาจางพนักงานจาง ใหตั้งตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทุกอัตรา โดยกําหนดวงเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนปรับขึ้น 3% (ตามแบบฟอรมที่แนบ)

2.2.7 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0803/ ว 760 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

อน่ึงการตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือนพนักงาน คาจางลูกจางประจํา และคาจางพนักงาน
จางใหระบุจํานวนอัตราในคําชี้แจงประกอบงบประมาณดวย โดยการเพ่ิมอัตรากําลังระหวาง
ปงบประมาณตองตรวจสอบเงินงบประมาณใหเพียงพอกอน
3. งบดําเนินการ

3.1 คาตอบแทน
3.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหตั้งไว

ในอัตราผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
- คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ใหถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ใหไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน ดังนี้

(ก) กรณีปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 4 ชั่วโมง ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 100 บาท
(ข) กรณีปฏิบัติหนาที่เกิน 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 8 ชั่วโมง ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 200 บาท
(ค) กรณีปฏิบัติหนาที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป  ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 300 บาท
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3.1.2 คาเชาบาน ตั้งตามจํานวนผูมีสิทธิและตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

3.1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คํานวณตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
เทาที่จําเปนและใหเปนไปโดยประหยัดและเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ไดมีการประชุมซักซอม พรอม
จัดทําแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสงมาพรอมคําขอตั้งงบประมาณ โดยใชอัตราการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

วันปฏิบัติงาน อัตราคาตอบแทน/ชม.(บาท) จํานวนชั่วโมง รวมเบิกได
ในวันทําการ 50 ไมเกินวันละ 4 ไมเกินวันละ 200
วันหยุดราชการ 60 ไมเกินวันละ 7 ไมเกินวันละ 420

3.1.4 คาตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานใน
หนวยบริการของเทศบาลโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลา
ราชการ ตามอัตราและหลักเกณฑตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง  และขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.1.5 คาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายสําหรับแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพฯ
ตามอัตราและหลักเกณฑตามประกาศ ก.ท.จ. ระยอง  และขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.1.6 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย  พยาบาล  ทันตแพทย) ตามอัตราและหลักเกณฑ  ตามประกาศ  ก.ท.จ. ระยอง
และขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.1.7 คาเบ้ียประชุม คํานวณตามจํานวนผูมีสิทธิ x อัตราที่ระเบียบกําหนด x จํานวนครั้ง
3.1.8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คํานวณตามจํานวนผูมีสิทธิและอัตราที่ระเบียบกําหนด
3.2 คาใชสอย
3.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาบริการตางๆ ใหคํานวณตามกิจกรรรมที่

วางแผนดําเนินการไวเทานั้นโดยใหแยกเปนรายกิจกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปโดยประหยัดและไมเกิน
งบประมาณที่ตั้งไวในปกอน  ยกเวนมีกิจกรรมเพ่ิมใหระบุใหชัดเจน

1) คาเชาอาคารและท่ีดิน
ใชอัตราคาเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 คาเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา
ใหเบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา ดังนี้

(ก) การเชาอาคารเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ ใหเบิกเทาที่จาย
จริงไมเกินอัตราตารางเมตรละ 500 บาทตอเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนตองเชาในอัตรา
เกินตารางเมตรละ 500 บาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงินไมเกิน 50,000 บาทตอเดือน
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(ข) การเชาที่ดินเพ่ือใชในราชการ ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา 50,000 บาทตอเดือน
2) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ ตามหนังสือสั่งการที่

มท 0808.2/ว0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

อัตราไมเกิน 13 บาท / ตารางเมตร / เดือน
หรือ อัตราไมเกิน 12,300 บาท / คน / เดือน

หมายเหตุ
- อัตราตามแนวทางหนังสือสั่งการกรมฯ
- ใหบริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน / สัปดาห
- เปนอัตราราคาที่รวมคาบริหารจัดการ กําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณ เครื่องมือ

ที่จําเปนในการใหบริการแลว
3) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อัตราไมเกิน 20,500 บาท/คน/เดือน
หมายเหตุ
- อัตราตามแนวทางหนังสือสั่งการกรมฯ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวัน ไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาที่รวมคาบริหารจัดการ กําไร ดอกเบี้ย ภาษี และอุปกรณเครื่องมือ

ประจํากายสําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไมรวมคาอุปกรณพิเศษ
4) คาเชาเครื่องถายเอกสาร

หนวย : บาท / เดือน
รายการ อัตรา หมายเหตุ

เครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ-ขยาย
1.ปริมาณการถายข้ันต่ํา 5,000 แผน/เดือน
2.ปริมาณการถายข้ันต่ํา 10,000 แผน/เดือน
3.ปริมาณการถายข้ันต่ํา 15,000 แผน/เดือน
4.ปริมาณการถายข้ันต่ํา 20,000 แผน/เดือน

2,400
3,500
4,800
6,000

แผนท่ี 5,001 ข้ึนไปคาบริการแผนละ 0.33 บาท
แผนท่ี 10,001 ข้ึนไปคาบริการแผนละ 0.32 บาท
แผนท่ี 15,001 ข้ึนไปคาบริการแผนละ 0.30 บาท
แผนท่ี 20,001 ข้ึนไปคาบริการแผนละ 0.30 บาท

** เปนราคาที่รวมคาใชจายอื่นๆ แลว แตยังไมรวมคากระดาษถายเอกสาร
3.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1) คารับรอง  ใหคํานวณโดยใชสถิติผูมาศึกษาดูงานและขอใชสถานที่ในปกอนๆ  โดย
ใชจํานวนครั้ง/ป x จํานวนคนเฉลี่ย x คาใชจาย (อาหาร) ในการรับรอง/คน

2) คารับรองในการประชุมสภา ใหคํานวณโดยใช จํานวนครั้ง x จํานวนคน x คาใชจาย/คน
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3) คาใชจายเกี่ยวกับงานพิธีและวันสําคัญทางศาสนาที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป  ให
เปนไปโดยจําเปนและประหยัด

3.2.3 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ใหตั้งในอัตราเฉลี่ยคนละ

3,000 บาท/ป (ใชจํานวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจางตามภารกิจในการคํานวณ สําหรับผูบริหาร
ใหตั้งไว 3,000 บาท/คน/เดือน) โดยใชอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราเบิกจายดังนี้

ขาราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
บาท : วัน : คน

คาเชาที่พักเหมาจาย
บาท : วัน : คน

ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 240 800
ตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป 270 1,200
อัตราคาเชาท่ีพักจายจริง

ขาราชการ หองพักคนเดียว
บาท : วัน : คน

หองพักคู
บาท : วัน : คน

ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 1,500 850
ตําแหนงระดับ 9 2,200 1,200
ตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไป 2,500 1,400

2) คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปนและประหยัดโดยใหตั้งไวไมเกินอัตราการใชจายจริง
ในปกอน

3) โครงการตางๆ คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 สําหรับการพิจารณาคาใชจายในการดําเนินโครงการตางๆ
ใหดําเนินการดังนี้

1. โครงการไดรับอนุมัติในหลักการกอน
2. โครงการตองบรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565)
3. ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณใหแนบรายละเอียดโครงการ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาอนุมัติวงเงินและกิจกรรม โดยใหระบุรายละเอียด  เชน
คาอาหาร = จํานวนคน x จํานวนมื้อ x อัตราที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ
คาเชาที่พัก = จํานวนคน x จํานวนวันที่พักคาง x อัตราที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ
คาพาหนะเหมาจาย = จํานวนวัน x อัตราคาเชาตอวัน (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง)
คาวัสดุอุปกรณตามจํานวนผูเขาอบรม
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คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปนและประหยัด ฯลฯ
4) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ

เด็กยากไรหรือดอยโอกาส ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) โดยตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองเปนเด็กยากไรหรือดอยโอกาสที่สมควรไดรับความชวยเหลือตามระเบียบฯ โดย
ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเปนคาอาหารกลางวันในอัตรารายละ 25 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน

3.2.4 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาและซอมแซม หมายถึง รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (ยกเวน การซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาด
ใหญและซอมแซมสิ่งกอสราง) ซึ่งเปนการจางผูรับจางดําเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก และกรณีจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน

1.คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
การซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ สามารถกําหนดได 2 ระดับ คือ
1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมีอายุการใชงานปกติ

ระหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงานระหวาง 60,000-120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
ยานพาหนะที่เขาขายการซอมบํารุงปกติ คือ

(ก) ยานพาหนะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อหามาใหมและอายุการใชงาน
ระหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงานระหวาง 60,000-120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน

(ข) ยานพาหนะเดิมที่มีการซอมกลางเรียบรอยแลว และยานพาหนะดังกลาวมีอายุใชงาน
หลังจากการซอมดังกลาวแลว ไมเกิน 6 ป หรือใชงานไมเกิน 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน

2) การซอมกลาง คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใชงานครบ 6 ป หรือ
ระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน ยานพาหนะที่เขาขายซอมบํารุงระดับนี้ คือ

(ก) ยานพาหนะใหมที่มีอายุการใชงานครบ 6 ป หรือระยะทางการใชงานครบ
120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน

(ข) ยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแลว มีอายุการใชงานหลังจากการซอม
ดังกลาวครบ 6 ป หรือระยะทางครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน

การตั้งงบประมาณรายจายคาซอมบํารุงรักษา และคาวัสดุยานพาหนะ จะตองมี
ทะเบียนอายุยานพาหนะ รายการขอซอมบํารุงตามลักษณะโดยประมวลขอมูลในแตละปวาจะมีรายการ
ขอซอมบํารุงประเภทใดบางจะตองปรับรายการ และจํานวนยานพาหนะใหสอดคลองกับรายการซอม
บํารุง 2 ประเภท ดังกลาวไวขางตน

การซอมบํารุงจะกําหนดตามอายุการใชงานของวัสดุอะไหล หรือระยะทางการใชงาน
ของวัสดุอะไหลไมเกี่ยวของกับอายุของยานพาหนะ เมื่อมีการซอมบํารุงหรือเปลี่ยนวัสดุอะไหล
ยานพาหนะตามขอกําหนดแลว อายุของวัสดุอะไหลที่ไดรับการซอมบํารุงเสร็จแลว จะตองถือวาเปน
ของใหม

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
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หนวย : บาท /คัน/ป
ประเภทยานพาหนะ คาซอมปกติ คาวัสดุ

และคาแรงงาน
คาซอมกลาง คาวัสดุ

และคาแรงงาน
1.รถยนตนั่งธรรมดา

เครื่องยนตเบนซิน
เครื่องยนตดีเซล

11,900
11,100

69,900
67,200

2.รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง
เครื่องยนตเบนซิน
เครื่องยนตดีเซล

11,700
11,700

80,700
81,300

3.รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน
เครื่องยนตเบนซิน
เครื่องยนตดีเซล

15,200
12,800

82,200
72,700

4.รถยนตบรรทุกขนาด ไมเกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ
เครื่องยนตเบนซิน
เครื่องยนตดีเซล

16,700
15,300

97,800
96,000

5.รถจักรยานยนต
เครื่องยนตเบนซิน 3,100 11,700

หมายเหตุ ** อัตราตามตารางที่กําหนด เปนอัตราที่กําหนดโดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เทศบาลอาจพิจารณาใชตัวเลขการซอมบํารุงปกติจากขอมูลรายจายจริงของปกอนเปน
เกณฑในการตั้งงบประมาณ

หลักเกณฑการตั้งงบประมาณภายใตสมมุติฐาน ดังนี้
- รถยนตใชในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000 กิโลเมตร/คัน/ป
- รถจักรยานยนตใชในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 6,000 กิโลเมตร/คัน/ป
- คาซอมแซมบํารุงรักษาพาหนะใน 3 ปแรกไมมี เนื่องจากยังอยูในชวงรับประกัน
- รถจักรยานยนตไมมีการรับประกันตั้งแตซื้อ
2. คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก

หนวย : บาท/ตารางเมตร/เดือน
ขนาดพ้ืนที่

(ตารางเมตร)
วิธีปองกันและกําจัดปลวก อัตราไมเกิน

ฉีดพน 2.42
1 – 1,000 อัดน้ํายา 2.38

ใชมากกวา 1 วิธีขึ้นไป 3.35
ฉีดพน 1.91

1,001 – 5,000 อัดน้ํายา 1.87
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ใชมากกวา 1 วิธีขึ้นไป 2.23
ฉีดพน 0.46

5,001 ขึ้นไป อัดน้ํายา 0.46
ใชมากกวา 1 วิธีขึ้นไป 0.57

หมายเหตุ
- เปนอัตราที่รวมคาบริหารจัดการ กําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณ เครื่องมือที่

จําเปนในการใหบริการ
3.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และ ที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

โดยสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ แบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม

ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา

(ข) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด
ไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม

(ค) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหล สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใหจัดทํารายละเอียดจํานวนยานพาหนะ จําแนกตาม
ประเภทและรายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในปกอน (ตามแบบฟอรมที่แนบ) ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายและคํานึงถึงความจําเปนและมาตรการประหยัดพลังงาน (ใชราคาเฉลี่ยดีเซล/
เบนซิน ลิตรละ 28 บาท)

คาวัสดุอื่นๆ ใหใชสถิติการใชจายจริงของปกอนเปนเกณฑ  ในการตั้งงบประมาณใหเปนไปโดย
จําเปนและประหยัด

3.4 คาสาธารณูปโภค
3.4.1 คาไฟฟา  น้ําประปา  ไปรษณีย  โทรศัพท  ใหใชสถิติการใชจายจริงของปกอนเปนเกณฑ

ในการตั้งงบประมาณ การใชจายใหเปนไปโดยประหยัด หากจําเปนตองเพ่ิมวงเงินงบประมาณตองมี
ภารกิจเพ่ิมชัดเจน

สําหรับคาน้ําประปาโรงเรียนใหใชจํานวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เปนฐานใน
การคํานวณโดยบวกเพ่ิมอีกรอยละ 10 ในอัตราคนละ 150 บาท/คน/ป
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3.4.2 คาบริการโทรคมนาคม  ใหตั้งตามอัตราคาใชบริการระบบโทรคมนาคม โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประหยัด
5. งบเงินอุดหนุน

- การพิจารณาจัดสรรใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตองนําเขาพิจารณาขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเทศบาลนครระยอง และ
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายและรายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับจากโครงการแลวเสร็จ
6. งบรายจายอื่น

การพิจารณารายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทรายจายงบรายจายใดรายจายหนึ่ง  และคาจางที่
ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง
7. งบลงทุน

รายจายงบลงทุนตองเปนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561-2564)
7.1 คาครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน และเมื่อชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม

รายการครุภัณฑใหใชราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณประจําป 2562 ฉบับเดือนธันวาคม 2562

สําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอรใหใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2562 ฉบับเดือนมีนาคม 2562 และเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนกันยายน 2562

กรณีไมมีราคามาตรฐานกําหนดไวใหใชราคาทองตลาด พรอมแนบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะโดยเรียงลําดับตามความจําเปนและใหระบุเหตุผลที่ตองจัดหา ดังนี้

1) ทดแทนของเดิมที่ไดรับอนุมัติใหจําหนาย
2) จัดซื้อใหกับหนวยงานจัดตั้งใหมหรืออัตรากําลังใหม
3) จัดซื้อเนื่องจากของเดิมมีไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
7.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง รวมถึง

สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้
7.2.1 รายจายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง
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7.2.2 รายจายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

7.2.3 รายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซึ่งเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ

7.2.4 รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล
7.2.5 รายจายเพ่ือจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
7.2.6 รายจายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  เชน  คาเวนคืนที่ดิน  คาชดเชยกรรมสิทธิ์

ที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน เปนตน
7.2.7 รายจายเพ่ือจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
7.2.8 รายจายเกี่ยวเนื่องกับคาที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชย

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน
โดยการคํานวณใหเปนไปตามราคาที่สํานักงบประมาณกําหนดพรอมแนบรายละเอียดการ

กอสรางเหตุผลความจําเปนและปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการติดตามการบริหารงบประมาณและการใช
จายงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 9 มาตรการ โดยพิจารณาถึงความจําเปนตามแผนงาน
ระยะยาวในภาพรวมเปนหลัก
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ลําดับ คาตอบแทน คาตอบแทน เงินประจํา เงิน เงิน
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ประเภท ระดับ 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น ผูบริหาร/ พิเศษนอกจาก ตําแหนง/ ชวยเหลือ คาเชาบาน

(ต.ค.62-มี.ค.63) (เม.ย.63-ก.ย.63) (ต.ค.63-มี.ค.64) (เม.ย.64-ก.ย.64) (ต.ค.63-มี.ค.64) (เม.ย.64-ก.ย.64) พนักงาน เงินเดือน พตส. การศึกษาบุตร

อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มคาครองชีพ

ประมาณการรายจาย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ 2564
สํานัก/กอง...............................................

แผนงาน............................................................/งาน..................................................................

เงินปรับปรุง การเลื่อนขั้นประจําป รอยละ 3 (รวม 6 เดือน x 3/100)

เงินเดือนรวมเงินปรับปรุง

รวม 1 เดือน
รวมทั้งสิ้น 6 เดือน
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เงินชวยเหลือ หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น 1/2 ขั้น การศึกษาบุตร

(ต.ค.62-มี.ค.63) (เม.ย.63-ก.ย.63) (ต.ค.63-มี.ค.64) (เม.ย.64-ก.ย.64) (ต.ค.63-มี.ค.64) (เม.ย.64-ก.ย.64)

เงินเพิ่มคาครองชีพ

ประมาณการรายจายคาจางประจํา เงินสวัสดิการ  ประจําปงบประมาณ 2564
สํานัก/กอง............................................................................

แผนงาน........................................................................./งาน.......................................................................
อัตราคาจางฯ

รวมทั้งสิ้น 6 เดือน
เงินปรับปรุง การเลื่อนขั้นประจําป รอยละ 3 (รวม 6 เดือน x 3/100)

เงินเดือนรวมเงินปรับปรุง

รวม 1 เดือน
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โครงการขอรับงบประมาณในป 2564 หนวยงาน.........................................................

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน งานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท)

ภายใตยุทธศาสตรดาน................ขอ.............
(ระบุดานและขอโดยระบุรายละเอียด)

(ลงช่ือ).................................................................
        (...............................................................)
ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง............................................

15



รายการคาครุภัณฑขอรับงบประมาณในป 2564 หนวยงาน.........................................................

ท่ี รายการคาครุภัณฑ จํานวนหนวย จํานวนเงิน งานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท)

ภายใตยุทธศาสตรดาน..............ขอ...........
(ระบุดานและขอโดยระบุรายละเอียด)

(ลงช่ือ).................................................................
        (...............................................................)
ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง............................................
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รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสรางขอรับงบประมาณในป 2564 หนวยงาน.........................................................

ท่ี รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน งานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท)

ภายใตยุทธศาสตรดาน..............ขอ...........
(ระบุดานและขอโดยระบุรายละเอียด)

(ลงช่ือ).................................................................
        (...............................................................)
ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง............................................
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เบนซิน
ดีเซล
NGV

ท่ี ประเภท หมายเลข
ยานพาหนะ ทะเบียน ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท

ปริมาณการใชน้ํามัน  ป 2562 - 2563

แผนงาน........................................................................../งาน......................................................................
สํานัก/กอง............................................................................

ต.ค.62เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.61 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

รวม

*** ใหระบุรถท่ีจัดหาใหมในระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยใสปริมาณการใชนํ้ามันหรือท่ีคาดวาจะตองใช
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ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท ลิตร บาท
รวมท้ังสิ้นพ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
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9/12

แผนงาน..............................................................................
งาน......................................................................................

หมวด/ประเภท หมายเหตุ
ป 2563 +/-  จํานวนเพ่ิม/ลด ป 2564

รายจายงบกลาง
คาชําระหน้ีเงินตน
คาชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเหลือกิจการสถานีขนสง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เงินสํารองจาย

งบประมาณ

งบประมาณรายจายประจํา

บัญชีงบประมาณรายจายประจํา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
     - คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
     - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในทองถ่ิน
     - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
     - เงินทุนสําหรับการศึกษาปริญญาตรี
เงินชวยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู (ชคบ.)
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ

รวมรายจายงบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
     - เงินเดือนนายก/รองนายก
     - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
     - เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
     - เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
     - เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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10/12

หมวด/ประเภท หมายเหตุ
ป 2563 +/-  จํานวนเพ่ิม/ลด ป 2564

งบประมาณ

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
เงินวิทยฐานะ
เงินเพ่ิมตางๆ
     - เงินคาตอบแทนรายเดือนผูบริหาร
     - เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
     - เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
     - เงินคาตอบแทนพิเศษดานสาธารณสุข/พตก
     - เงินคาตอบแทนพิเศษดานการสูรบ (พสร.)
     - เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจาง
     - เงินคาตอบแทนพิเศษลูกจาง
     - เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวลูกจาง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง
     - เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจาง

รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ
    1.1 คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง
    1.2 คาตอบแทนประโยชนอ่ืนฯ เปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
    1.3 คาตอบแทน อปพร.
    1.4 คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมาชวยงานเทศบาล
    1.5 คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
    1.6 คาตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษฯ ไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว
    1.7 คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย (บุคลากรทางการแพทย)
    1.8 คาตอบแทนแพทย/ทันตแพทย (นอกสังกัดเทศบาล)
    1.9 คาตอบแทนการปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ
2. คาเบี้ยประชุม
3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. คาเชาบาน
5. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
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11/12

หมวด/ประเภท หมายเหตุ
ป 2563 +/-  จํานวนเพ่ิม/ลด ป 2564

งบประมาณ

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะฯ
           - คาใชจายไปราชการ
           - คาใชจายในการเลือกตั้ง
           - โครงการ
     รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ท/ส
คาวัสดุ
     - วัสดุสํานักงาน
     - วัสดุไฟฟาและวิทยุ
     - วัสดุงานบานงานครัว
     - คาอาหารเสริมนม
     - คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
     - วัสดุกอสราง
     - วัสดุยานพาหนะและขนสง
     - วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น
     - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
     - วัสดุการเกษตร     - วัสดุการเกษตร
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร
     - วัสดุเครื่องแตงกาย
     - วัสดุกีฬา
     - วัสดุคอมพิวเตอร
     - วัสดุการศึกษา
     - วัสดุเครื่องดับเพลิง
     - วัสดุสนาม
     - วัสดุสํารวจ
     - วัสดุดนตรี
     - วัสดุอ่ืนๆ
คาสาธารณูปโภค
     - คาไฟฟา
     - คานํ้าประปา
     - คาโทรศัพท
     - คาไปรษณียฯ
     - คาบริการทางดานโทรคมนาคม

รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
     - เงินอุดหนุน อปท.
     - เงินอุดหนุนสวนราชการ
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12/12

หมวด/ประเภท หมายเหตุ
ป 2563 +/-  จํานวนเพ่ิม/ลด ป 2564

งบประมาณ

     - เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น
     - คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบฯ

รวมงบรายจายอื่น
รวมเปนรายจายท้ังสิ้น

23



เงินเพ่ิม
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง งบประมาณ งบประมาณ คาครองชีพ หมายเหตุ

2563 2564 งปม. 2564

อัตราคาจางพนักงานจาง

ประมาณการรายจายคาจางพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ 2564
สํานัก/กอง............................................................................

แผนงาน........................................................................./งาน.......................................................................

รวม 1 เดือน
รวม 12 เดือน
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1 

 

 

 

แนวทางการเขียนโครงการเพื่อประกอบการนำเข้าแผนพัฒนาและตั้ งคำของบประมาณ 2564 
 

1. ช ื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. หล ักการและเหตุผล........................................................................................................    
3. ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง พ.ศ. 2561-2565   

ยุทธศาสตร์ ..................กลยุทธ์..............แผนงาน...............ด้าน.................แผนงาน................ 
งาน...................... 

 

4. ว ัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. เป้าหมาย/ผลผลิต……………………………………………………………………………………………….. 
 

6. พ ื้นท่ีด าเนินการ………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. ว ิธ ีด าเนินการ……………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ระยะเวลาด าเน ินการ………………………………………………………………………………………….. 
 

9. งบประมาณด าเนินการ .................................................................................................. 
 

10. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเม ินผล)………………………………………………………… 
 

11. ผู้ร ับผ ิดชอบโครงการ..................................................................................................... 
 

12. ให้มีการลงลายมอืช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ และหัวหน้าหน ่วยงานรับรอง 
 
 
 

ร ่างโครงการนี้เป  นเพ ียงประมาณการประกอบร ่างเทศบ ัญญ ัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปงีบประมาณ 2564 เท่าน ั้น 

เม ื่อมีการประกาศใช ้เทศบ ัญญ ัต ิฯ 2564  จ ึงจ ัดทำโครงการฉบ ับสมบ ูรณ์  เพ ื่อขออน ุม ัติ 

โครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการร ับเงิน การเบิกจ่ายเง ิน การฝากเง ิน 

การเก บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเต ิม  ต่อไป 
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บัญชีราคากลาง/ราคาอ้างอิง
ครุภัณฑ์ 

ประกอบค าขอต้ังประมาณการรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

1. ครุภัณฑ์....(เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน)......................... 
2. ประเภทครุภัณฑ์...(เช่น โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหลก็  จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท)............. 
3. รวมวงเงินต้ังประมาณการรายจ่าย....(เช่น 10,000  บาท )................. 
4. แผนงาน....(เช่น แผนงานบรหิารงานทัว่ไป)...........งาน....(เช่น งานวางแผนสถิติและวิชาการ)........... 
5. หน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์...(เช่น กองวิชาการและแผนงาน)...................... 
6. รายละเอยีดครุภัณฑ์ 

- ..............(เชน่  ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1  มม. โครงขาเหล็กพับ 
ได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม.  ขาชบุโครเมี่ยม).................. 

7. แหล่งที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง สบืราคาจากทอ้งตลาด 3 ราย/ย่ีห้อ 
 
 

ชือ่ร้าน/ยี่ห้อ ชือ่ร้าน/ยี่ห้อ ชือ่ร้าน/ยี่ห้อ 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................   
ต าแหนง......................................................    

ผู้ก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ 
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การต้ังงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประกอบการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. โครงการ....(เช่น ก่อสร้าง ถนน, อาคาร)......................... 
2. รวมวงเงินต้ังประมาณการรายจ่าย....(เช่น 1,500,000  บาท )................. 
4. แผนงาน....(เช่น แผนงานเคหะและชุมชน)...........งาน....(เช่น งานไฟฟ้าถนน)........... 
5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...(เช่น กองช่าง)...................... 
6. รายละเอยีดโครงการ 

- ..............(เช่น โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา  0.15 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในรางขนาดกว้าง 0.30 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565 )หน้าท่ี ........ ล าดับท่ี....... 
 

เอกสารประกอบ การขอต้ังงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. แบบรูปรายการ 
2. ประมาณราคา (ปร.4,ปร.5) 
3. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
4. ส าเนาแผนพัฒนาเทศบาล 
5. ภาพถ่ายสถานท่ี 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

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

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

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

               ข้อ 2     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

               ข้อ 3     ให้ยกเลิก 

                           (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 

                           (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 

                           (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 

                           (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 

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

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

ข้อความทั่วไป 

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

                     **    “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 

                     **    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

                     **    “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

                           “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

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

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

                           “หน่วยงาน” หมายความว่า ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

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

                     **     “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

               ข้อ 6     บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 7     ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

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

อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

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

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

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

หมวด 2 

ลักษณะของงบประมาณ 

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

               ข้อ 10   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

               ข้อ 11   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

               ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
               ข้อ 13   งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ
กลาง 

และรายจ่ายตามแผนงาน 

               ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 

                           (1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 

                                 (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

                                 (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

                                 (ค)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
                                 (ง)   หมวดค่าสาธารณูปโภค 

                                 (จ) หมวดเงินอุดหนุน 
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                                 (ฉ)  หมวดรายจ่ายอื่น 

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

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

               ข้อ 16   การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

               ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนก
เป็น 

                           (1) หมวดภาษีอากร 

                           (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

                           (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

                           (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 

                           (5) หมวดเงินอุดหนุน 

                           (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

               รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

               ข้อ 18   รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

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

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

  

หมวด 3 

วิธีการจัดท างบประมาณ 

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

  

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

               ข้อ 23   ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

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

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

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

  

หมวด 4 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

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

  

               ข้อ 26   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

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

               ข้อ 28   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

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

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

               ข้อ 31   การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

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

การควบคุมงบประมาณ 

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

  

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

                           (1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 

                           (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 

                           (3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 

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

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

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

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

               เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจ าเป็นจะต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 

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

               ข้อ 37   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 

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

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

  

หมวด 6 

การรายงาน 

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

  

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

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

บทเฉพาะกาล 

  

                     ข้อ 41 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

                     ข้อ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

  

(นายช านิ ศักดิเศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทน 

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

      ***     แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนตําบล  และให้หมายความรวมถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา  การดูงาน  การฝึกงาน 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด 
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การอบรม”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากร
เพียงฝ่ายเดียว 

“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยาย
เช่นเดียวกับการอบรม  แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ 
ด้วยก็ได้ 

“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การประชุมในลักษณะเป็น 
การระดมความคิด  การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  เพื่อนําข้อสรุปที่ ได้ไปพัฒนาหรือ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

“การบรรยายพิเศษ”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

“การฝึกศึกษา”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
“การดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้

กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน  ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความ
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น 

“การฝึกงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงาน 
ซึ่งกําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ  และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  หมายความรวมถึง  บุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด 

“วิทยากร”  หมายความว่า  ผู้บรรยาย  ผู้อภิปราย  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งทําหน้าที่ 
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร  และให้รวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา 

“การฝึกอบรมประเภท  ก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท  ข”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ  ๑  ถึงระดับ  ๘  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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“ค่าอาหาร”  หมายความว่า  ค่าอาหารม้ือเช้า  อาหารม้ือกลางวัน  และอาหารม้ือเย็น   
และรวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม”  หมายความว่า  ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน  หรือ
เวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรม  หรือเวลาเร่ิมการฝึกอบรม  จนถึงเวลาส้ินสุดการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตร 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนด 
ในวรรคหน่ึง  ให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๗ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  ต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ ๘ การฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น  ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้ 

ข้อ ๙ การจัดฝึกอบรม  การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม  การเดินทาง
ไปดูงาน  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ตามที่กําหนดในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่ เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
สังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม  จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ  ๙  ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบัติราชการ 
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ข้อ ๑๑ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๑๒ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่ายานพาหนะ 
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  ถึง  (๘)  และ  (๑๖)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   

ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๙)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ  ๓๐๐  บาท 
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท   
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชี

หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ 

ไม่เกิน  ๑  คน 
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  ๕  คน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม  และ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  ๒  คน 

 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ใน  (๒) 

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม  โดยรวม
เวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  การฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  
ถ้าไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้านาที  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราคร่ึงชั่วโมง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม

หรือไม่ก็ตาม  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๘๐๐  บาท   
ส่วนการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  
๖๐๐  บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม  (ก)  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท  ก  
ไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๖๐๐  บาท  ส่วนการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก   
ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๒๐๐  บาท 

 (ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ 
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ก็ได้  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ง) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรม 
งดเบิกค่าสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  ตามเอกสาร
หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
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ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหาร  ตามบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

การจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ ๑๙ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ  ๒๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง   
แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  และตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สําหรับการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม 
หรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  ผู้บริหารท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑ - ๘  หรือเทียบเท่า  ให้พักรวมกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้  ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือเทียบเท่าจะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม  
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ 

การจัดที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ ๒๐ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดยานพาหนะให้บุคคลตามข้อ  ๒๒   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรม  หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากหน่วยงานอื่น  ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 

(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  ให้แก่วิทยากรแทนการจัด
ยานพาหนะรับส่งวิทยากรได้  โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑   
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

(๔) การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก   
หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ที่จัดการฝึกอบรม 
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 หน้า   ๗ 
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ข้อ ๒๑ การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด  แต่ไม่ได้จัดอาหาร  ที่พัก   
หรือยานพาหนะ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  ๒๒  (๔)  หรือ  (๕)   
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ยกเว้น 

(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจา่ยตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๑๙   
(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบ้ียเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา 

ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  จนกลับถึงสถานท่ีอยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณี  โดยให้นับย่ีสิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือ 
เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตราม้ือละ   
๑  ใน  ๓  ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่อวัน 

ข้อ ๒๒ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตามไม่เกิน  ๒  คน 
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ผู้สังเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้า 

จะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดให้ทําได้เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมร้องขอ  และต้นสังกัด 
ตกลงยินยอม   

ข้อ ๒๓ การเทียบตําแหน่งบุคคลตามข้อ  ๒๒  (๑)  (๓)  และ  (๕)  ที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  
ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาแล้วหรือเคยรับราชการมาแล้ว  ให้เทียบตามระดับ
ตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี   

(๒) บุคคลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว   
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท  ก  ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ  ๑๐  สําหรับวิทยากร  

ในการฝึกอบรมประเภท  ข  และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ  ๘   
(๔) การเทียบตําแหน่งที่มิใช่บุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่ง

หน้าที่ปัจจุบัน  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  การทํางานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วย 

73
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ปฏิบัติราชการ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายบุคคล 

ข้อ ๒๔ การจัดการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก   
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 

ข้อ ๒๕ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ไม่จัดอาหาร  ที่พักหรือยานพาหนะท้ังหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด 
การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในข้อ  ๒๑  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหาร  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๕  ท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๕   

ท้ายระเบียบนี้ 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก  เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ ๒๖ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรม

ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  
ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือในส่วนที่น้อยกว่าได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรม 
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ 
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  และในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย   

ส่วนที่  ๒   
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ 

 
 

ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ดังนี้ 

74



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด   
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

(๒) การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด  ให้เบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 

การเบิกค่าลงทะเบียนตาม  (๒)  ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันเกิน  ๓  ชั่วโมงคร่ึงขึ้นไป  
หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน  ๓  ชั่วโมงคร่ึง  ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้ก่ึงหนึ่ง 

ข้อ ๒๙ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๘  ที่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมไว้ทั้งหมด  หรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร   
ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์  ให้ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๘  ที่ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมด 
หรือรับผิดชอบให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  หรือเฉพาะ
ส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

ข้อ ๓๐ กรณีที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม 
ในต่างประเทศ  โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด  ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย  
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้ว  แม้จะต่ํากว่า
สิทธิที่ได้รับก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบิน  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่าโดยสารเคร่ืองบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ  แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ 
ที่พึงได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่เม่ือรวมกับค่าเช่าที่พัก 
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว  จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑ 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ  ตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบ
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

สําเนาหนังสือของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  แต่ถ้าหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์  ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศที่หน่วยงานผู้จัดในประเทศจัด  หรือหน่วยงานต่างประเทศจัด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๙  ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้นต่อไป
จนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิบูลย์  สงวนพงศ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

76



 

 

๑

บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราคา่อาหารในการฝึกอบรม 

(บาท : วัน : คน) 
 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 
 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐๐ 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

       
๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ 
 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
อัตราคา่อาหารว่าง และเครือ่งดื่มในการฝกึอบรม 

(บาท : ครึ่งวัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ ในต่างประเทศ ในประเทศ ในต่างประเทศ 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

เครื่องดื่ม อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

เครื่องดื่ม อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

เครื่องดื่ม อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

เครื่องดื่ม 

 
ทุกระดับ 

 
ไม่เกิน ๓๕ 

 
ไม่เกิน ๑๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
ไม่เกิน ๑๐๐ 

 
ไม่เกิน ๔๐ 
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๒
 
บัญชีหมายเลข ๒ 

 
อัตราคา่เชา่ทีพ่ักในการฝึกอบรมในประเทศ 

 (บาท : วัน : คน) 
 

ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู ่
 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

 
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

 
ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 

 
 
 
๒. การฝึกอบรมประเภท ข  
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 

 
 

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท 

 
 
หมายเหตุ :  (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหน่ึงห้องที่สถานที่พักแรม 

      เรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
 (๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณี 

      ที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
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๓

บัญชีหมายเลข ๓ 
 

อัตราคา่เชา่ทีพ่ักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
     (บาท : วัน : คน) 

 

 
ระดับการฝึกอบรม 

 

 
ประเภท ก. 

 
ประเภท ข. 

 
ประเภท ค. 

 
ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าทีพ่ักคู ่

 
ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าทีพ่ักคู ่ ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าทีพ่ักคู ่

 
 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 
 
 
 
๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

 
ไม่เกิน ๘,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

 
ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๓,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 
 
 
 

หมายเหตุ :  (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
 (๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
  (๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รฐั เมือง ตามบัญชีแนบทา้ยบัญชีท้าย 
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๔

บัญชีหมายเลข ๔ 
 

อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
 

                   บาท : วัน : คน 
ประเภท อัตรา 

 
 
๑. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
๒. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๔๐๐ 

 
 
 
 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
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๕

บัญชีหมายเลข ๕ 
 

การเบิกจ่ายคา่อาหารให้แก่ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมในการฝึกอบรมบคุคลภายนอก 
 

                   บาท : วัน : คน 
การจัดอาหาร อัตรา 

 
 
๑. การฝึกอบรมท่ีไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ 
 
๒. การฝึกอบรมท่ีจัดอาหารให้ ๒ มื้อ 
 
๓. การฝึกอบรมท่ีจัดอาหารให้ ๑ มื้อ 
 
 

 
ไม่เกิน ๒๔๐ 

 
ไม่เกิน ๘๐ 

 
ไม่เกิน ๑๖๐ 

 
 

 
 
 
 

การเบิกจ่ายคา่ที่พักให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

                   บาท : วัน : คน 
กรณีไม่จัดที่พกัให้ อัตรา 

 
 
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
 
 
 

 
ไม่เกิน  ๕๐๐ 
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๖

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชหีมายเลข ๓ 
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้ 
๑. ญี่ปุ่น      ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
๓. สหพันธรัฐรสัเซีย    ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๕. สาธารณรัฐอิตาลี     ๖. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม 
๗. ราชอาณาจักรสเปน    ๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๙. สหรฐัอเมริกา     ๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละไอร์แลนด์เหนือ   
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส    ๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์  
๑๓. แคนาดา     ๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๑๕. ไต้หวัน     ๑๖. เติร์กเมนิสถาน 
๑๗. นิวซแีลนด์     ๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๑๙. ปาปัวนิวกีนี     ๒๐. มาเลเซีย 
๒๑. ราชรัฐโมนาโก    ๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา    ๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก   ๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   ๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   ๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน    ๓๒. โรมาเนีย 
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล   ๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๓๕. สหรฐัอาหรับอิมิเรตส์    ๓๖. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต้) 
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย    ๓๘. สาธารณรัฐชิล ี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก    ๔๐. สาธารณรัฐตุรกี 
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรยี    ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
๔๕. สาธารณรัฐเปรู    ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์    ๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเชียส    ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา 
๕๑. สาธารณรัฐโมซมับิก    ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย    ๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก 
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย    ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน   ๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย    ๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๖๑.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์    ๖๔. สาธารณรัฐฮังการี   
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)    ๖๖. ฮ่องกง 
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๗

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑. รัฐบาห์เรน      ๒. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๓. สาธารณรัฐไซปรัส     ๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๕. สาธารณรัฐอิรัก     ๖. รัฐอิสราเอล 
๗. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน   ๘. รัฐคูเวต 
๙. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน    ๑๐. สภาพพม่า 
๑๑. รัฐกาตาร์      ๑๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
๑๓. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ   ๑๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๑๕. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย    ๑๖. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๗. สาธารณรัฐบุรุนดี     ๑๘. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
๑๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง    ๒๐. สาธารณรัฐชาด  
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)  ๒๒.สาธารณรัฐจิบูตี 
๒๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์    ๒๔. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๒๕. สาธารณรัฐกานา     ๒๖. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๗. สาธารณรัฐมาล ี    ๒๘. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
๒๙. สาธารณรัฐไนเจอร์     ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๑. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย    ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๓๓. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย    ๓๔. สาธารณรัฐเบนิน 
๓๕. เครือรัฐบาฮามาส     ๓๖. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๓๗. สาธารณรัฐปานามา     ๓๘. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๓๙. จาเมกา      ๔๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๔๑. มาซิโดเนีย      ๔๒. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๔๓. สาธารณรัฐเบลารุส     ๔๔. จอร์เจีย 
๔๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน    ๔๖. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
๔๗. สาธารณรัฐลัตเวีย     ๔๘. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๔๙. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน    ๕๐. ยูเครน 
๕๑. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน    ๕๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
๕๓. สหรัฐเม็กซิโก     ๕๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๕๕. ราชอาณาจักรเนปาล    ๕๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๕๗. สาธารณรัฐยูกันดา     ๕๘. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข. 
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๘

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 
ใบสําคัญรับเงิน 
สําหรับวิทยากร 

 
     ช่ือส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม...................................................................................................................................... 
      โครงการ/หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
 
       วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............... 
 
      ข้าพเจ้า.........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................... 
ได้รับเงินจาก............................................................................................................ดังรายการต่อไปน้ี 
 
    รายการ      จํานวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        บาท   

 
จํานวนเงิน (                                                              ) 

 
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้รับเงิน 

 
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
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๙

เอกสารหมายเลข ๒ 
แบบใบสําคัญรับเงนิคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ……………………………….............………………………โครงการ/หลักสูตร…………….........................................................………………..………... 
วันที่ ………... เดือน …………….....……… พ.ศ. ………....….....……ถึงวันที่ …....………. เดือน …....……...….………… พ.ศ. ………...….………....จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์
รวมทั้งสิ้น ……. คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร 

(บาท) 
ค่าเช่าทีพ่ัก 

(บาท) 
ค่าพาหนะ 

(บาท) 
รวมเป็นเงนิ 

(บาท) 
วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

 

ลายมือชื่อ 
ผู้รบัเงนิ 

 
  

 
    

 
 

   

 รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น       
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้จ่ายเงิน 
(……………………………………………………..) 

ตําแหน่ง ……………………………………………………. 
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๑๐ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 

โครงการ/หลักสูตร ………………………………….……………………………ณ ประเทศ …………………………..………………………….. 
ต้ังแต่วันที่ ………………………….………………… ถึงวันที่ …………………………………..…….………………………….......................... 
ช่ือ …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………............. 
ตําแหน่ง ……………………………………… ระดับ ………………………….………… กอง ………………...………………………….............
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ……………………………………………………………………..……………............................................ 

 
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน เส้นทาง …………………………………..   ในวงเงิน …..………………..…………. บาท 
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ………..……บาท  จํานวน ……..…วัน  ในวงเงิน ……………………………….. บาท 
๓. ค่าเบ้ียเลี้ยง อัตราวันละ ….……บาท  จํานวน ………วัน   ในวงเงิน …………………………….…. บาท 
๔. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน …………………………….…. บาท 
๕. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน ……………………….….…. บาท 
๖. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน …………………….….……. บาท 

รวมเป็นเงิน …………..... บาท 
ค่าใช้จ่ายทีข่อเบิกสมทบ 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน เส้นทาง ………….……………………………  ในวงเงิน ………………………….……. บาท 
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ……………… บาท จํานวน …………วัน   ในวงเงิน ………………………….……. บาท 
๓. ค่าเบ้ียเลี้ยง อัตราวันละ ………… บาท จํานวน …………วัน    ในวงเงิน ….……………………………. บาท 
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ    ในวงเงิน …………………………..…… บาท 
๕. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ      ในวงเงิน …….…………………………. บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ      ในวงเงิน …….…………………………. บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมวีซ่า        ในวงเงิน ………………………………. บาท 

รวมเป็นเงิน ….………………………. บาท 
 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้เดินทาง 
…………./……………/………… 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
มาตรา  5  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่
ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน  ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย   

ข้อ 4 การเบิกจ่ายตามระเบียบนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการเบิกจ่าย 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ   

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ค าสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตรา  
ที่ก าหนดไว้    

ข้อ 6 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  
ความเสียหาย  ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  1 
ค่าตอบแทน 

 
 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ  หรือภาษามือ   
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ  หรือเอกสาร 
(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล  เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ

ส ารวจข้อมูล 
ในกรณีที่ผู้แปล  หรือผู้จัดเก็บ  หรือผู้ส ารวจข้อมูล  เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มิให้ได้รับค่าตอบแทน 

หมวด  2 
ค่าใช้สอย 

 
 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  มีดังต่อไปนี้   
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ  ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ  

ส่งเสด็จ  พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์ 
(2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่  หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  

ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  ส าหรับวางอนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ   
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(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารในกรณีที่มี  
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  เป็นต้น   

(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก  
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือช ารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ 

(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการตา่งประเทศ
ชั่วคราว  กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย  ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นส่วนรวม   

(9) ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ  หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ   

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์   
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร  เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ 

ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด  หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ  และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ  ที่ท าให้  
ไม่สามารถเดินทางได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 

(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน   

(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(1๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ  ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1๕) ค่าบริการ  หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง  แมง  หนู  หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ  

น าโรคร้ายมาสู่คน  และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ  ผู้ป่วยโรคเรื้อน  ของสถานบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หรืออาหาร  นม  อาหารเสริม  ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๗) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก  หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม   

(1๘) ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย 
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(1๙) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  ส าหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย
วิธีการซื้อ  การยืม  การเช่า  หรือรับบริจาค  หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   

(๒๐) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ  และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์  และวิทยุ 
(๒๑) ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น   

ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 
(๒๒) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น  เพ่ือใช้ปฏิบัติร าชการ 

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 
(๒3) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี  และเชื้อเอชไอวีจาก  

การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจ าที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ข้อ ๑2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ  ๑๑  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่ก าหนดให้ส่วนราชการ   

ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยเรื่องใดตามข้อ  ๑๑  ไว้  
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้  มิให้เบิกจ่าย 
(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
(2) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  และ

ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  บุคคล  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
(4) ค่าทิป 
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 
(7) ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามอัตรา  ดังนี้ 
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(๑) การเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง  ๆ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตรา  
เกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน 

(๒) การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เกินอัตราที่ก าหนดไว้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด  และ  
ต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย 

ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ   
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้กรณีที่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  3 
ค่าวัสด ุ

 
 

ข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และ  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

หมวด  4 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(1) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า  ค่าโทรศัพท์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบ้านพักราชการ 
ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(2) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าวิทยุสื่อสาร  เป็นต้น 

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบนี้   ที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว   
ที่ได้กระท าโดยสุจริต  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้ 

ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ  ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  หรือด้านอื่น  ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจ า
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือสถาบันการพลศึกษา  หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นก าหนด  หรือแบบนักเรียนไปกลับ  ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา 

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

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

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

“แผนปฏิบัติการประจ าปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 

“เงินรายได้สะสม”  หมายความว่า  รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ  ด้วย 

“ค่าเรียน”  หมายความว่า  เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
รายได้ของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  ให้สถานศึกษา  ดังรายการ

ต่อไปนี้ 
 (ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและ 

ตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  เงินรายหัวนกัเรยีน  และเงินพัฒนาการจัดการศกึษา 
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 (ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  
เงินรายหัวนักเรียน  เงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

(๒) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  ทั้งนี้  หากเป็นการอุทิศให้แบบมีเงื่อนไขต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   

(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
(4) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร

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

ก าหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา 
ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม  (๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

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

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจยกเว้นให้ผู้ เรียนเป็นการเฉพาะราย 
ไม่ต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ 

หมวด  ๒ 
รายจ่ายของสถานศึกษา 

 
 

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

ส าหรับสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
(4) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา 

้หนา   ๓
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศกึษา
ภายในและต่างประเทศ 

(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม   

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

รับส่งนักเรียนตามความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี   
(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ  ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน 
(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน  

และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(1๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  

สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ 
(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการก าหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา  

ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

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

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

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

 
 

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

เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ตามวรรคหนึ่งประกาศใช้แล้ว  ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ  ๖  เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณแล้ว  หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการก าหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 

ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิห้ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมไดต้ามความจ าเป็น  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

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

ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ 

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

ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด  4 
การรบัเงนิ  การเบิกจา่ยเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงินและการตรวจเงนิของสถานศกึษา 

 
 

ข้อ 1๖ การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

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

ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หัวหน้าสถานศึกษาและข้าราชการครู  หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน  เป็นผู้มีอ านาจลงนาม  
สั่งจ่ายเงินนั้น 

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

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ  หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย 
เงินฝากธนาคาร 

ข้อ 1๙ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หมวด  ๕ 
สถานศึกษาที่มกีารจดัการศกึษาลักษณะพิเศษ 

 
 

ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  9  รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ  ประกอบด้วย   

้หนา   ๖
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(๑) ค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ   
หรือการแข่งขัน 

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

ในการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และ

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

ข้อ ๒๑ การก าหนดให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ   
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมอบหมายข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

ข้อ 2๔ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
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สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

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

รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบนี้   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและได้กระท าโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระท าที่ชอบ  
ตามระเบียบนี้ 

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

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

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

การเปล่ียนแปลง 
ทีไ่ม่มีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ 
และสาระส าคัญ 

อปท. 

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

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

การเปลี่ยนแปลง 
ทีมี่ผลกระทบ 

ต่อวัตถุประสงค์ 
สาระส าคัญ  

และวงเงินงบประมาณ 

อปท. ผวจ. สถ. 

รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

ขอท่าความตกลง 

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

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

 กรณีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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การใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย เป็นการใช้
งบประมาณท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย หรือ

กิจกรรมของโครงการ 
หรือจากการจัดซื้อ 

จัดจ้างแล้ว 

อปท. 

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

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 

ผวจ. 
- ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 

สถ. 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

รองนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

ขอท่าความตกลง 

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

                  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 กรณีงบประมาณเหลือจ่าย 
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Lf1~t1.:i~mna v1u~1'\t1t1:: L ut1~u zj,:i hh1lJfi.:iri1'i!t1lJU'11.:itl n~'\t1~t1ri1'ilt1lJna1\I • 
(<i'.'.) 11v~1vLYlt1~1.:i~mm;11um1~~'\t11'\t1~t1tli'uth.:if11firu'1 . , 
Cer) 11v~1v~~t1.:i'll11::~1't1lJnuri1A1nru'tl L'lit1 fi1"1Ju~.:i ri11n;; ri1t11::nt1nv ri1~~~.:i , 

LU'U~'U 

Q'l. fi1~~'ULL~::~~riva~1,:i \1lJ1EJil.:J 11EJ~1EJL vlv l 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~v 1tJif 

(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::uu 1 YIYJ1'\t1~t11::uutl1::tl1 11lJfi'l~tln·Hu~1.:i 1 ;\IL tltJm1~~~\I 
Af .:iLL 1n L 'Ut11m1 ~\l~L U'Um1~1 L ii'Limw11't1lJtl'U'\t1~t1111v'\t1~\lm1nt1G'l~1.:imf111 11lJfi.:i m1~~~\lf1#.:iLL 1n 

L 'U'1m'U~11'11m1 
(Ci'.'.) 11CJ~1 m vlt141.:it1t1mL uu 41\1muAm1t1~~1CJ1-H'LLn Lt1n'll'U'\t1~t1ii~uf1f1'1 , , 
(er) 11CJ~1CJ L ~t141'l~tl~ni:f1 L '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 L ti'U fi1L1'U~'U~~'U Fl1"l!~ L •1HJ 

ni)lJ~'VlB~~'U Fl1'll~L'l1Ele.J'1€11~'U LU'U~'U 

~\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 ~tJi'Utl1'l L '\t1l.i vJ'.:i nci11 l oH L~lJ l -ti~1V1i'U'IUtl1 ::m t\.111 EJ~1 EJtl1::'11U\IUtl1::m tu , 
ruai. ~erer~ L llt1~t11 tl LLa::mri11~i'uat1Wi1-H'nt1L~'U 1~v~1 L iit1m11 i~1vvi~anaviil'e.J n~t1 L 'Unm~ci1'IL-rr1 . " 
U'lutlwlJ1ru YU'!. ~erer~ ~1CJ 

~\IL~EJ'UlJ1L ~ti 1 tJ1~'V111uLL'1::LL4'1 L oHt1\lflmtlnf11v\IG11'UYf a'l~t1~m U'ULL 'U1'V11'1tll)u~~B 1 tl 

('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'.'.~ 
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V1111.:ibtl'it1u bVit1u 

n11tl~ut11.:iV1i1' n n11'11 bb um.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 
d 
'VI lJ'VI oW:oW:.1!:1/1 @bet'~ 
., d 

~~11.!'VI @b n'ln~1fl11 1£lct'ct'b) 

fi11a~ V1111ll~~ 11CJ~1m~a1m~ii1zj.:i~'l'llv'l • 
1vi CJMn'Y'liii;rn~ru::L~ a 1 -ti LL~1tial.Ji'LIL ti~ B'l °v1l.JVI 1 tJ 

LLtl1'1.f11'Y'l °v1~B 1lJA .:J'1.f11'Y'lL~lJ LL'1:: 1 ~'V!l.J1 CJ A11l.J 

11l.J'1'l11CJ~1CJ ~\l~B 1 tJd 

(@) 11 CJ~1m ~B~Vl°v11 ~\j 'Uv'l~ii 11A1 ~ B°v1tl1 CJ °v1~8 
~a'lJvi1lJLn'LI ct,ooo 'U1'Vl , 

'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 . 
'VI 11'VI oW:oW:.1£J/1 @@ma:' 

., d "" 
~~1'U'VI ~ lJ~'U1ll1J 1£Jct'ct'W:) 

~iji;r n~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'l 1 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 ' , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

") ,/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d 
'VI i.J'VI o~o~.1£1/1 @@me£' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"d 
'lll'U1'Vl ID 
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.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~\l.Q (il1:wvi'1e:i~1\l~\1'1Jti\l~~~b ll'W1~~ 1~t1~mY1m:w~\l~G1\lm~1 t1 , 
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~. A).tlru'1 1~bbtl ~\l'1Jel\lvTI~!:!'1Jl1'V'lij~m,~ru:::A\l'Vl'Ufl11) ijtl1!:J fl1) 1 -ff 'l1'U~'U'U1'Ub~el'111)~ , , , 
b~!:JV11!:J bb'11'11m)'161iel1Jbb'i!1J 1m.ff-:i1'U1~~-:ib~1J 

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

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

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

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

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

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

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

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

l 'V1)'11) o ~~ci'.<91 ~oci'.~ 
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***************** 
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cJ - ~ 
- Lmv.:iriviL'16ll6lltnV1L'1fl 

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

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

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

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

- m11m 
" ., "" ... 

- Lfl18~'11'1~fl 

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

- m1cn.:i 

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

- VlCl~'l.J 
\J 

- ~::LLm\l11\lLvfl'111 

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

- Lmv.:i~vinwvi1~ 

d a 
- Lmv.:iLCJum::vi1~ 

- ~ClJLL'1 
"" .,, 

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

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

- Lbc.J\lUV1'1.JWfl1P1 

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

'111'11V1~mL~'Ull1 CJ 

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

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

- ~1::~viu1'1.J 
• \J 

- ~1::u1l.J1'1.J'1°1'1v\l 
\J 

- m::Lth 
., a 

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

"1'1 "1 

- n1::m~ 

- 'Vlijfl 

- ~'U'18 

- tl1nm 

- CJ1\l'1'\J 
" 

- 'l11cn'1uf11~~ 

- Lvium1 
a 

- '11V1LCJ'Um::vi1~ 

- fl11 

- 61!8\lLvfl'111 

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

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

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

- 1~'U11~V1 

- ri~tl 

- Lun 

' - flWV11~r111'\Jv'U 

- nwm~16ll 

- bb tll.J 
., "" 

- m~vi'UClJ'll 

- '1l.JV1'1.J1::-Wi.LJ111'1Jfl11 • ... ' - bb'\J'\J~l.J~ 

., 0 "" 

- c.J1'11'1 

- 5\l'1J1~ 
...: ... ,.J1" Jt 

- '1\l~l.J~Vl V1'11flfl1161!8 

<df I.I - ' 
'\1118'11\l~l.J~ 

- 6llv\l 1 m 'Ufl11'\J11'1i'.i'Uvtv 

• 

1a~eJtlmrutl1::neJu •• 
u6'::eJ::1 'VI~ 
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- 'U1~\lhitmhh..1 
- ~1LL~\11~vh 

- LA~ei\11~m:m~1~vh 
- LA~eJ\11~LL~\l~'U1~vh 
- l.J1(;1~~1'Vl-rU(;1~1"il 

1\l"i1~1~.Yh 

- LA~el\IUW"il 1 ~ 

,, 
- 'Vll.Jel 

- (;)::;Vf~1 

- meiu~tJ 

" ,, 0 

" 

- LLfl1'U1 

- "il1'U~el\I 

• 
i'1i 

~.d 0 CL.I Q 

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

UW'll1'll'U 1 'U~1Ufl\11'U 
i'1i 

- vh'1 

- LvitJ~'U~1v1~vh 

- ~1V1~vh 

- 'Vl'1el~ 1 ~-W1 

- 'Vl'1el~ 1 ~ 

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

- tJ~fl1~-W1 
- ~l(;)'lJ1~-W1 

" 
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\1'1l fl~ el fl 

- mJ 
" " 

- -t11m~Ufl~'U 

- LL tJ~\I 

- 1lJfl11~ 
' - L'U\I 

- lJ\I • ,, .J 
- i:.i1tJvi'UeJ'U 

" 

1i;i~e:itlfl'Huth::mru •• 
Lb~::e:i::b 'VI~ 

- ~eiflcl°1tvM 

- Lbi:.J\11\l"il~ 

- er\ILL~~\11\l"il~~1\I I 
- LLi:.J\IU\IAUV11\11~ 

i'1i 
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-r~~vtln-aruth::ml'u •• 
um:m:L\11~ 

., ' 
- e.J1'Vll.J 

., ., 
- 'Utl'UG'le:Jl.J - ~1tJH\'~ 

\J 
~ ~ dJ' 

- m~-;.im~1 - 'U1'1~'Vl'lltl'11flLtlf1'U'U 

- 1ei~J1 i'1i 
' 

- Vl'Utl'U 

- nwfo'U 

- Lm1-Ww1 ., 
- bt'lTW1lJ'U .. 
- bt'l1~~ 

..i 
- Lmti~U~tl1'\tn~ 

- bA~e:i~m'ij1-wvi1 
..i ., 

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

- m~'Vl~ 1 "Ww1 

- vt~e:i 1-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 
., 

- vim11LL'1~e:itJmru 
' 

- ~e:J'U tJwtJ1 

- Al.l - vie:i~1~1 ., 
- '/j~bb'1~ - vim.11u1m'1 

- '1tlU - 'V1~1CJ i'1i 

- ~1 
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- '1J11'U - ~::tJ 
" 

- nu1'11~ 
~ ... 

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

- L VlUl\ilWC.l:: - LLU':i\IV11~ 
..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 .. ~ 

- fll.J'1Bfl - YJmJmB\ILL'1\I 
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~ ... ' 
- '1Bflfl'1~'1l 

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

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

- '1'1J'1J1ru1Ylm::°V'l~tJ 
- Xruru1ru 1 Ylomo'U 

., "' ' 

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

- L tJ':in 

- fl~'ll 

- 'W1\ll.J1~CJ 

- '11CJ°V'l1'U1tJ~\il 
" lJ 0 

- '\lll.JB'U1 
... .. 

- '\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 
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" 
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" 
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- t11lJ'ULm 
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d d I Q,.I 

- 'lJ\llLl°l1eJ~l.JeJ~1~\ll • 
,J ... ... ' ·- vrn:im11:mm - n'lJ.nru'Yl 

' - m~ueinm~ - LLei"nmrn'1 
... 

- L U1Vl'1 ell.J - ~~l.JLeJn'1lL ';i~ 

- ~'4-~ (Stethoscope) 
.. ... ' 

- Ll°ll.J.flru'Yl 

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

- ~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., 

( 
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- LACJ1 - lJCJ 
' 

- ~u~\ILmrn{ (Sprinkler) - muei\lntiLL'1::n1~vi 

- ~fl'\JVll.Jti 
' 

- ~1tiV'l'j1ti 
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... ., 
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\J 
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- '1J1111\IL 'lJCJtifl1V'I 
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' fl1 YI CJ ti \11 'j 
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' - L'1ti~'lfl.J 

\J 

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

"1'1 "1 

JI ., 
- L~fl n1\1Ln\I ~1 

., 
- '1\ILV11 

' 

... ., ' 
- V'l'1HL'1::~m 

- ~ti5'11111tJmrn::'11111J1 
' " " 0 4 CV <o.1 < 

- tJ1L'llflV'ltil'rn1111 
' 

- 1~V1LV'l1::'111 
' 

- eiumru1tim'j'lJCJ1CJ~ti5 
' ' 

Yl'll L~ti 1ui1vi L~ein 

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

- viiJ1mnuei\lntiLLn~~~ 

"1'1 "1 

- 'Vinti 
\J 

"" - ~ 

- m::m~L~CJtiLum111ei{ 

- YJ~l.J 
'i .J ' - Ll.Jl.J bl.J'j°n1'jVl 

- YJ~l.J~1'1~ 
Q.Jtd QI .d 

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

(mY1CJti111{1mm viu, 

LL~ti~~) 

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

I "" 

- fl1V'l'11CJV111LVlCJl.J 

"1'1 "1 

1ff~titln~nh.J~::mm •• 
bLG'l::ti::1 \1~ 
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'U 
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' 

' - Vl'NtJ1.:I 
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'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~~ 

I .::if I I 

- ~1'1J1tinw1 L'1J'U m'IJ1tJ 

.. 
- 'UnV11~ 

- 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 

1~~atln"iru'\J"i::m1u '. 
LL~::ti::1'VI~ 

(Diskette, Floppy Disk, - ~n{~~~nL~'U{ 

Removable Disk, 

Compact Disc, 

- ~~~tll.J 1~{~ 

- LL~'Ume:J.:ILL~-:1 / 
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- c:i -

Digital Video Disc, 

Flash Drive) 

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

(ReelMagnetic Tape, 

Cassette 

Tape, Cartridge Tape) 

I .,j 
- nwmt~H11mmN 

- '11CJLl"1LUG'l 

iff'1 

-r~~titlmruth::nm.J •• 
m~::ti::1'VI~ 

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

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

Board) 

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

Board) 

- Ll.Jl.J Ll.J~~tJ 
(Memor Chip) L'li'U 

RAM 

- fl(il~'VlYJ~L(;leJ{ (Cut 

Sheet Feeder) 

- Lm'1 (Mouse) 
- ( """"' - rt/ ' - Y'l':i'\.JL(ilfl':i'11(il'lJ~'l.rnn'1! 

(Printer Switching 

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 

iG'li f 

rJr; 
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3.  หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0731.1/ว 31  ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2562                  107 - 107 
     เรื่องบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
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3

คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

1  ครภัุณฑ์ก่อสรา้ง

1.1  เครือ่งผสมคอนกรตี เครือ่ง
  1.1.1  ชนิดเหล็กเหนียว 52,000 33
  1.1.2  ชนิดเหล็กหล่อ 54,300 33

1.2  เครือ่งสั่นคอนกรตี เครือ่ง
  1.2.1  ขนาด 25 มิลลิเมตร 18,000 33
  1.2.2  ขนาด 38 มิลลิเมตร 19,000 33
  1.2.3  ขนาด 45 มิลลิเมตร 19,500 33

1.3  เครือ่งตบดิน เครือ่ง 21,000 33

1.4  รถขุดตีนตะขาบ คัน
  1.4.1  ขนาด 120 แรงม้า 4,000,000 33 - 35
  1.4.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,800,000 33 - 35
  1.4.3  ขนาด 200 แรงม้า 7,200,000 33 - 35

1.5  รถตักหน้าขุดหลัง คัน
  1.5.1  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 2,800,000 35 - 36
  1.5.2  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 36 - 38

1.6  รถตักล้อยาง คัน
  1.6.1  ขนาด 100 แรงม้า 4,000,000 38 - 39
  1.6.2  ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000 39 - 40

1.7  รถเกลี่ยดิน  ขนาด 150 แรงม้า คัน 7,500,000 40 - 41

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

154



4

คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

1.8  รถบดล้อเหล็ก  ขนาด 10 ตัน คัน 2,900,000 41 - 42

1.9  เครือ่งอัดอากาศ  ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เครือ่ง 66,000 43
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2  ครภัุณฑ์การเกษตร

2.1  รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ คัน
  2.1.1  ขนาด 25 แรงม้า 372,000 44
  2.1.2  ขนาด 40 แรงม้า 535,000 44
  2.1.3  ขนาด 85 แรงม้า 1,100,000 44

2.2  รถไถ คัน
  2.2.1  ขนาด   8 แรงม้า 63,900 45
  2.2.2  ขนาด 10 แรงม้า 66,000 45

2.3  เครือ่งพ่นยา เครือ่ง
 2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้
         -  ขนาด  2.5  แรงม้า 13,800 45
         -  ขนาด  3.5  แรงม้า 16,800 45
 2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 26,600 45

2.4  เครือ่งพ่นหมอกควัน เครือ่ง 59,000 45

2.5  เครือ่งช่ัง เครือ่ง
  2.5.1  แบบมีตุ้มถ่วง
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 19,500 46
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 22,000 46
 2.5.2  แบบดิจติอล
           -  ขนาด   300 กโิลกรัม 12,300 46
           -  ขนาด   500 กโิลกรัม 14,000 46
           -  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 17,700 46
           -  ขนาด 2,000 กโิลกรัม 21,000 46
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

2.6  เครือ่งสูบน  า เครือ่ง
  2.6.1  แบบหอยโข่ง 
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 7,100 47
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 8,200 47
           -  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 20,100 47
          เคร่ืองยนต์ดีเซล
           -  สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400 47 - 48
           -  สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000 48
          มอเตอร์ไฟฟ้า
           -  สูบน้้าได้   450 ลิตรต่อนาที 11,000 48
           -  สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200 48
           -  สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100 48
  2.6.2  แบบท่อสูบน้้าพญานาค 82,400 49
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3  ครภัุณฑ์การแพทย์

3.1  เตียงเฟาว์เลอร์ เตียง
  3.1.1  ชนิดมือหมุน
           -  แบบ ก 16,000 50
           -  แบบ ข 15,800 50
  3.1.2  ชนิดไฟฟ้า 46,500 50 - 51

3.2  เตียงตรวจภายใน เตียง 22,000 51

3.3  เตียงท าคลอด เตียง 50,000 51 - 52

3.4  รถเข็นชนิดน่ัง คัน 7,500 52

3.5  รถเข็นชนิดนอน คัน 19,000 52

3.6  รถเข็นท าแผล คัน 12,800 53

3.7  รถเข็นอาหาร คัน 9,300 53

3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน คัน 13,500 53
  

3.9  หม้อต้มเครือ่งมือ เครือ่ง 12,800 53

3.10  ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000 54

3.11  เครือ่งดูดเสมหะ เครือ่ง 14,000 54

3.12  เครือ่งช่ังน  าหนักแบบดิจิตอลพรอ้มทีว่ัดส่วนสูง เครือ่ง 20,000 55
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

3.13  เครือ่งวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ เครือ่ง
3.13.1  แบบต้ังโต๊ะ 27,000 55
3.13.2  แบบสอดแขน 70,000 55

3.14  ยนิูตท าฟัน ชุด 460,000 56 - 61

3.15  เครือ่งป่ันและผสมสารอุดฟัน เครือ่ง 12,000 61

3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนทีพ่รอ้มเก้าอี สนามและโคมไฟ ชุด 65,000 61 - 62
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

4  ครภัุณฑ์การศึกษา

4.1  จักรท าลวดลาย คัน 8,800 63

4.2  จักรพันรมิ คัน
  4.2.1  แบบธรรมดา 13,900 63
  4.2.2  แบบอตุสาหกรรม 24,500 63

4.3  จักรอุตสาหกรรม คัน
  4.3.1  แบบเย็บผ้า 16,000 63
  4.3.2  แบบเย็บหนัง 18,000 63

4.4  หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตัว ตัว 18,000 63

4.5  หุน่จ าลองกล้ามเนื อ สลับเพศได้ พรอ้มอวัยวะภายใน ตัว
 แบบเต็มตัว 145,000 63

4.6  หุน่จ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเยบ็ พรอ้มทารกและ ตัว
 อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
  4.6.1  แบบคร่ึงตัว 110,000 64
  4.6.2  แบบเต็มตัว 207,000 64

4.7  หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั นสูงขนาดเต็มตัว ตัว
  4.7.1  แบบผู้ใหญ่ 460,000 64
  4.7.2  แบบเด็ก 420,000 64
  4.7.3  แบบทารก 365,000 64
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5  ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1  จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า จอ
  5.1.1  ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 13,000 65
  5.1.2  ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 15,300 65
  5.1.3  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 24,300 65
  5.1.4  ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 35,200 65
  5.1.5  ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 45,500 65
 หมายเหตุ  ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

5.2  เครือ่งฉายภาพ  3  มิติ เครือ่ง 20,000 65

5.3  เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครือ่ง
  5.3.1  ระดับ SVGA 
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  3,400 ANSI Lumens
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.3.2  ระดับ XGA
           -  ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700 66
           -  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 29,700 66
           -  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 30,300 66
           -  ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500 66
           -  ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500 66
           -  ขนาด 5,000 ANSI Lumens 70,200 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

5.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เครือ่ง
  5.4.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          - ขนาด 32 นิ้ว 6,500 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.4.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
          -  ขนาด 40 นิ้ว 11,700 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน

5.5  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เครือ่ง
  5.5.1 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
          ขนาด 32 นิ้ว 8,600 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

  5.5.2 ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
           -  ขนาด 40 นิ้ว 13,500 66
           -  ขนาด 48 นิ้ว 17,600 66
           -  ขนาด 55 นิ้ว 18,200 66
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 55 นิ้ว
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

  5.5.3 ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
           -  ขนาด 49 นิ้ว 19,600 67
           -  ขนาด 50 นิ้ว 20,600 67
           -  ขนาด 55 นิ้ว 25,300 67
           -  ขนาด 65 นิ้ว 36,000 67
 หมายเหตุ ขนาดสูงกว่า 65 นิ้ว
              เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6  ครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั

6.1  ตู้เยน็ ตู้
  6.1.1  ขนาด   5 คิวบกิฟุต 6,500 68
  6.1.2  ขนาด   7 คิวบกิฟุต 9,000 68
  6.1.3  ขนาด   9 คิวบกิฟุต 14,700 68
  6.1.4  ขนาด  13 คิวบกิฟุต 18,500 68
  6.1.5  ขนาด  16 คิวบกิฟุต 24,700 68
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  20  คิวบกิฟุต
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.2  ตู้แช่อาหาร ตู้
  6.2.1 ขนาด  20  คิวบกิฟุต 35,000 68
  6.2.2  ขนาด 32  คิวบกิฟุต 48,400 68
  6.2.3  ขนาด 45  คิวบกิฟุต 66,000 68
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  45  คิวบกิฟุต
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.3  เครือ่งท าน  าเยน็ แบบต่อท่อ เครือ่ง
  6.3.1  ขนาด 1 กอ๊ก 13,400 68
  6.3.2  ขนาด 2 กอ๊ก 14,600 68
 

6.4  เครือ่งท าน  ารอ้น-น  าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เครือ่ง 25,100 68 - 69

6.5  เครือ่งตัดหญ้า เครือ่ง
  6.5.1  แบบข้อแข็ง 9,500 69
  6.5.2  แบบข้อออ่น 10,900 69
  6.5.3  แบบเข็น 13,000 69
  6.5.4  แบบล้อจกัรยาน 12,000 69
  6.5.5  แบบนั่งขับ 182,000 69
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

6.6  เครือ่งตัดแต่งพุ่มไม้ เครือ่ง
 6.6.1 ขนาด    22   นิ้ว 11,000 69
 6.6.2 ขนาด    29.5 นิ้ว 17,400 70

6.7  เตาแก๊ส เตา 9,900 70

6.8  เตาอบไมโครเวฟ เตา 9,500 70

6.9  เครือ่งดูดควัน เครือ่ง 18,600 70

6.10  เครือ่งซักผ้า เครือ่ง
 6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 18,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  16 กโิลกรัม
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 6.10.2 แบบอตุสาหกรรม
        - ขนาด   50 ปอนด์ 268,000 70
        - ขนาด 125 ปอนด์ 760,000 70
        - ขนาด 200 ปอนด์ 1,350,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  220 ปอนด์
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

6.11  เครือ่งอบผ้า เครือ่ง
 6.11.1 ขนาด    50 ปอนด์ 200,000 70
 6.11.2 ขนาด  100 ปอนด์ 250,000 70
 6.11.3 ขนาด  200 ปอนด์ 430,000 70
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า  220 ปอนด์
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

7 ครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.1  เครือ่งรบัส่งวิทยุ เครือ่ง
 ระบบ VHF/FM
 7.1.1  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 12,000 71
 7.1.2  ชนิดประจ้าท่ี
         - ขนาด 10 วัตต์ 28,000 71
         - ขนาด 40 วัตต์ 30,000 71
 7.1.3  ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 24,000 71

7.2  เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง) เครือ่ง
 7.2.1   ขนาด 3 กโิลวัตต์ 23,300 71 - 72
 7.2.2   ขนาด 5 กโิลวัตต์ 52,000 71 - 72
 7.2.3   ขนาด 10 กโิลวัตต์ 150,000 71 - 72
 7.2.4   ขนาด 15 กโิลวัตต์ 246,000 71 - 72
 7.2.5   ขนาด 25 กโิลวัตต์ 408,000 71 - 72
 7.2.6   ขนาด 50 กโิลวัตต์ 500,000 71 - 72
 7.2.7   ขนาด 100 กโิลวัตต์ 670,000 71 - 72
 7.2.8   ขนาด 200 กโิลวัตต์ 1,247,000 71 - 72
 7.2.9   ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,700,000 71 - 72
 7.2.10 ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,364,000 71 - 72
 7.2.11 ขนาด 500 กโิลวัตต์ 3,550,000 71 - 72
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
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8  ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 

  ก.  รถส่วนกลาง
8.1  รถน่ังส่วนกลาง คัน

  8.1.1  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี (Eco Car) 527,000 73
  8.1.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
           หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 65 กโิลวัตต์ 740,000 73
  8.1.3  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
           หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 85 กโิลวัตต์ 931,000 73

8.2  รถบรรทุก (ดีเซล) คัน
 8.2.1  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
          - แบบธรรมดา 575,000 73
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 715,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 854,000 74
 8.2.2  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
          2,400 ซีซี  หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
          ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
          - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 829,000 74
          - แบบดับเบิล้แค็บ 1,025,000 74
 8.2.3  หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง
          - หลังคาอลูมิเนียม 16,000 74
          - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 74
 8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า  
         2,700 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 75 กโิลวัตต์
         - แบบ 4 ล้อ 982,000 75
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
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(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์ 1,075,000 75
 8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 105 กโิลวัตต์ 1,375,000 75
 8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบกระบะเหล็ก 1,920,000 75
         - แบบกระบะเทท้าย 1,980,000 75
         - แบบบรรทุกน้้า 2,500,000 76

8.3  รถบรรทุกขยะ คัน
 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
         2,400 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบเปดิข้างเทท้าย 950,000 76
 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
         ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
         ไม่ต้่ากว่า 170 กโิลวัตต์
         - แบบเปดิข้างเทท้าย 2,119,000 76
         - แบบอดัท้าย 2,400,000 76 - 77

8.4  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 1,364,000 77
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คุณลักษณะเฉพาะ
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8.5  รถยนต์ตรวจการณ์ คัน
 8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 100 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์เบนซิน
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,384,000 77
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,483,000 77
 8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
         หรือกา้ลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์
         เคร่ืองยนต์ดีเซล
        - แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 1,359,000 77
        - แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,570,000 77

8.6  รถพยาบาล (รถตู้) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 2,500,000 78

8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบ คัน
 ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครือ่งยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 1,000,000 78 - 79

8.8  รถจักรยานยนต์ คัน
 8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 44,800 79
 8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 51,900 79
 8.8.3 ขนาด 120 ซีซี 54,700 79
 8.8.4 ขนาด 150 ซีซี 84,300 79
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  ข. รถประจ าต าแหน่ง  
8.9  รถประจ าต าแหน่ง คัน

 8.9.1 ระดับรองอธิบดี
         หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นท่ีฐานะเทียบเท่า
         - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,200 ซีซี หรือ
           กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์ 1,226,000 80
 8.9.2 ระดับอธิบดี
        รองปลัดกระทรวง
        เอกอคัรราชทูตประจ้ากระทรวง
        ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
        เลขานุการรัฐมนตรี
        ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 1,676,000 80
 8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง  
        เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์ 2,799,000 80
 8.9.4 ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
        รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
        รองประธานวุฒิสภา
        รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 3,761,000 80
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 8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี  
        รองประธานรัฐสภา
        ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
        หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
        - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี หรือ
          กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์ 4,059,000 80
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9  ครภัุณฑ์โรงงาน

9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ ว ตัว 14,800 81

9.2  เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ ตัว
  9.2.1  ขนาด 5 นิ้ว 5,500 81
  9.2.2  ขนาด 6 นิ้ว 5,800 81
  9.2.3  ขนาด 7 นิ้ว 6,300 81
  9.2.4  ขนาด 9 นิ้ว 6,500 81

9.3  เครือ่งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ เครือ่ง
  9.3.1  แบบส่ัน ขนาด  112 x 225  มิลลิเมตร 8,300 81
  9.3.2  แบบสายพาน
           -  ขนาด   75 มิลลิเมตร 7,600 81
           -  ขนาด 100 มิลลิเมตร 9,300 81

9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ เครือ่ง
  9.4.1  ขนาด 8 นิ้ว 6,400 82
  9.4.2  ขนาด 9 นิ้ว 6,900 82

9.5  เครือ่งลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร เครือ่ง 9,500 82

9.6  เครือ่งตัดเหล็ก แบบมือถือ เครือ่ง
  9.6.1  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000 82
  9.6.2  ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 18,000 82
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สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

9.7  แม่แรงตะเฆ่ เครือ่ง
  9.7.1  ขนาด 2 ตัน 11,000 82
  9.7.2  ขนาด 3 ตัน 15,000 82
  9.7.3  ขนาด 5 ตัน 27,700 82

9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์ เครือ่ง
  9.8.1  ขนาด   800 กโิลกรัม 21,400 82
  9.8.2  ขนาด 1,000 กโิลกรัม 25,000 82
  9.8.3  ขนาด 1,200 กโิลกรัม 30,000 82
  9.8.4  ขนาด 1,500 กโิลกรัม 40,000 82
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10  ครภัุณฑ์ส านักงาน

10.1  เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่ง
 10.1.1  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า )
           - ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 50,000 83
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 90,000 83
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 83
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 83
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 220,000 83
 10.1.2  ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า และสี )
           - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 120,000 83
           - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000 83
           - ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 300,000 83
           - ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 450,000 83

10.2  เครือ่งพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล เครือ่ง
 10.2.1  ความละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 130,000 83
 10.2.2  ความละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 83
 10.2.3  ความละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตารางนิ้ว 180,000 83

10.3  เครือ่งท าลายเอกสาร เครือ่ง
 10.3.1  แบบตัดตรง
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000 83
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 31,000 83
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200 83
 10.3.2  แบบตัดละเอยีด
           - ท้าลายคร้ังละ 10 แผ่น 26,300 83
           - ท้าลายคร้ังละ 20 แผ่น 52,800 83
           - ท้าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900 83
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10.4  เครือ่งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครือ่ง
 10.4.1  แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000 84
 10.4.2  แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,000 84

10.5  เครือ่งนับธนบัตร เครือ่ง
 10.5.1  แบบต้ังโต๊ะ 49,900 84
 10.5.2  แบบต้ังพืน้ 75,000 84

10.6  เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) เครือ่ง
 10.6.1  แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน
           -  ขนาด 13,000 บทีียู 23,000 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 25,900 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 28,600 84 - 85
           -  ขนาด 20,000 บทีียู 30,600 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 32,400 84 - 85
           -  ขนาด 26,000 บทีียู 36,000 84 - 85
           -  ขนาด 30,000 บทีียู 40,200 84 - 85
           -  ขนาด 32,000 บทีียู 42,300 84 - 85
           -  ขนาด 36,000 บทีียู 47,000 84 - 85
           -  ขนาด 40,000 บทีียู 51,200 84 - 85
           -  ขนาด 44,000 บทีียู 53,300 84 - 85
           -  ขนาด 48,000 บทีียู 55,900 84 - 85
           -  ขนาด 50,000 บทีียู 57,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 60,000 บทีียู
               เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.6.2  แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 13,000 บทีียู 30,100 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 34,800 84 - 85
           -  ขนาด 20,000 บทีียู 41,500 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 43,400 84 - 85
           -  ขนาด 30,000 บทีียู 48,100 84 - 85
           -  ขนาด 36,000 บทีียู 55,400 84 - 85
           -  ขนาด 40,000 บทีียู 62,700 84 - 85
           -  ขนาด 48,000 บทีียู 71,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 48,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 10.6.3  แบบติดผนัง
           -  ขนาด 12,000 บทีียู 17,000 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 20,000 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 21,000 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 28,000 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

 10.6.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
           -  ขนาด 12,000 บทีียู 24,200 84 - 85
           -  ขนาด 15,000 บทีียู 27,400 84 - 85
           -  ขนาด 18,000 บทีียู 29,700 84 - 85
           -  ขนาด 24,000 บทีียู 36,400 84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.6.5  แบบตู้ต้ังพืน้ 
           -  ขนาด 44,000 บทีียู 58,000 84 - 85
           -  ขนาด 56,000 บทีียู 61,000  84 - 85
 หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 60,000 บทีียู
                เปน็รายการนอกมาตรฐาน

10.7  เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรอื แบบติดผนัง เครือ่ง
หรอื แบบเคลื่อนยา้ย (ราคาไม่รวมค่าติดตั ง)
 10.7.1  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           500 ซีเอฟเอม็ 47,000 85
 10.7.2  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต้่ากว่า
           1,000 ซีเอฟเอม็ 55,000 85

10.8  เครือ่งดูดฝุ่น เครือ่ง
 10.8.1  ขนาด 15 ลิตร 13,000 85
 10.8.2  ขนาด 25 ลิตร 14,000 85

10.9  เครือ่งขัดพื น เครือ่ง 20,000 85

10.10  ถังน  า ใบ
  10.10.1  แบบไฟเบอร์กลาส 
             -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 5,200 86
             -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 6,400 86
             -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 8,300 86
             -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 9,300 86
 10.10.2  แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร  5,900 86
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

 10.10.3  แบบสเตนเลส
            -  ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร 8,700 86
            -  ขนาดความจ ุ1,500 ลิตร 11,300 86
            -  ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 14,300 86
            -  ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร 17,000 86

10.11  เครือ่งพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว เครือ่ง 48,000 86

10.12  เครือ่งสแกนลายนิ วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เครือ่ง 8,500 86

10.13  โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7,500 86

10.14  ตู้เหล็ก ตู้
 10.14.1 แบบ  2  บาน 5,500 87
 10.14.2 แบบ  4  ล้ินชัก 7,000 87

10.15  ตู้ล็อกเกอร ์ 18 ช่อง ตู้ 8,000 87
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

11  ครภัุณฑ์ส ารวจ

11.1  กล้องระดับ ชุด
  11.1.1  ขนาดกา้ลังขยาย 24 เท่า 22,000 88
  11.1.2  ขนาดกา้ลังขยาย 30 เท่า 34,000 88 - 89

11.2  กล้องวัดมุม ชุด
  11.2.1  แบบธรรมดา ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 1 ลิปดา 85,000 89 - 90
  11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา
               (ระบบอตัโนมัติ ) 110,000 90 - 91
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด   5 พิลิปดา  97,000 91 - 92
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พิลิปดา  85,000 92
            -  ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอยีด 20 พิลิปดา  80,000 93

11.3  เครือ่งหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครือ่ง 24,500 94

11.4  เครือ่งตรวจจับโลหะใต้ดิน เครือ่ง 19,500 94
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คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
(หน้า)

ล าดับ
ที่

ประเภท/รายการ หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
(บาท)

12  ครภัุณฑ์วิทยาศาสตร์

12.1  กล้องจุลทรรศน์ กล้อง
  12.1.1  ชนิดตาเดียว 15,000 95
  12.1.2  ชนิด 2 ตา
            -  งานการสอน 32,500 95
            -  งานวิจยั 50,000 96
  12.1.3  ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล 245,000 96 - 97

12.2  เครือ่งนับเม็ดยา เครือ่ง 285,000 97

12.3  เครือ่งวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั งโต๊ะ เครือ่ง 22,000 97
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
     1.1  เครื่องผสมคอนกรีต           1)  ถงัผสมคอนกรีตท ำจำกเหล็กเหนียว  หรือเหล็กหล่อ

          2)  ควำมจขุองโม่ 7 ลูกบำศกฟ์ตุ (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม 
               และ 5 ลูกบำศกฟ์ตุ (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
          3)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
            หมายเหตุ : 1 ลูกบำศกฟ์ตุ = 28.30 ลิตร

     1.2  เครื่องสั่นคอนกรีต           1)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  ขนำดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
          3)  สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
          4)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดต่ ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองส่ันคอนกรีต  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

     1.3  เครื่องตบดิน           1)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  น้ ำหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กโิลกรัม 
          3)  แรงบดอดัไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
          4)  ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที
 

     1.4  รถขุดตีนตะขาบ           1)  เป็นรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
               ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัและ Side Cutter
               (2)  ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศกเ์มตร
               (5)  มีระยะขดุไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (6)  มีระยะขดุลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร
               (7)  มีระยะขดุได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
               (8)  มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที
          3)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

            4)  ระบบขบัเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
               ตีนตะขำบแต่ละขำ้งสำมำรถขบัเคล่ือนอสิระได้ 
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          5)  ระบบเคร่ืองล่ำง
               (1)  ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
               (2)  แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
                    600 มิลลิเมตร
               (3)  ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
                    2,100 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กโิลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กโิลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กโิลกรัม
          7)  แรงฉดุลำก (Drawbar pull)
               (1)  ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กโิลกรัม
               (2)  ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กโิลกรัม
               (3)  ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉดุลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กโิลกรัม
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์
          9)  หลังคำกนัแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจบ์อกอณุหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (6)  หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขบั 2 ชดุ
               (7)  กระบอกอดัจำระบี 1 ชดุ
               (8)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร  พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

             (14)  หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 
                    (Operation Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ

                      คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
            หมายเหตุ :  ก ำลังเคร่ืองยนต์ท่ีก ำหนด จะก ำหนดเป็นก ำลังท้ังหมด (Gross Power)

                            หรือก ำลังสุทธิ (Net Power วัดท่ี Flywheel) ซ่ึงหักก ำลังของเคร่ืองมือ
                            อปุกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วกไ็ด้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
                            "ก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ" จงึสำมำรถเป็นได้ท้ังขั้นต่ ำของก ำลังท้ังหมด
                            หรือก ำลังสุทธิกไ็ด้

     1.5  รถตักหน้าขุดหลัง  1.5.1  ชนิดขบัเคล่ือน 2 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
               ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขดุด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
               ระบบไฮดรอลิก
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
          5)  บุ้งกี๋ตัก
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจขุองบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ควำมสูงจำกพืน้ดินถงึสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งกี๋ขดุ
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ขดุติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถมั่นคง
                    ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขดุ ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจขุองบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขดุลึกได้  ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กโิลกรัม
          8)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์
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        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรกล
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง 
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชดุ
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ ำนวน 1 ชดุ
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (8)  กระบอกอดัจำระบี   จ ำนวน 1 ชดุ
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ และอปุกรณ์กำรขนั
                    พร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง๋ จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช ้
                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                    และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.5.2  ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ
          1)  เป็นรถตักหน้ำขดุหลัง (Loader  Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ 
              ติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขดุด้ำนหลังรถ 
              ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
               ที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 2,200 รอบต่อนำที  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
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          5)  บุ้งกี๋ตัก
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ตัก ติดต้ังอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมจขุองบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  ควำมสูงจำกพืน้ดินถงึสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
          6)  บุ้งกี๋ขดุ
               (1)  ชดุบุ้งกี๋ขดุติดต้ังอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถมั่นคง
                     ขณะขดุดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
               (2)  ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขดุ ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
               (3)  ควำมจขุองบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศกเ์มตร
               (4)  มีระยะขดุไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร
               (5)  มีระยะขดุลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กโิลกรัม
          8)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  ระบบไฟฟำ้ 12 โวลต์
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรกล
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเคร่ือง และไฟชำร์ทแบตเตอร่ี
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (5)  มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 1 ชดุ
               (6)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร จ ำนวน 1 ชดุ
               (7)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (8)  กระบอกอดัจำระบี   จ ำนวน 1 ชดุ 
               (9)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (10)  ชดุประแจบล็อกส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 14 ถงึ 24 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ และ
                    อปุกรณ์กำรขนัพร้อมกล่องเหล็ก
             (11)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด 
                    ต้ังแต่ขนำด 12 ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (13)  สัญญำณไฟฉกุเฉนิสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                    ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดต้ังบนหัวเกง๋ จ ำนวน 1 ชดุ
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             (14)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช ้(Operation
                    Manual)  คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรส่ังอะไหล่
                    (Parts Book)

      1.6  รถตักล้อยาง  1.6.1  ขนำด 100 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋
               เป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter

                 หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic 
               หักเล้ียวกลำงล ำตัวมีมุมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศำ
          5)  ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 8,500  กโิลกรัม
          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60  ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  8,500  กโิลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถงึพืน้ดินไม่น้อยกว่ำ  3,500  มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใชแ้บตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อชั่วโมง  มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
          9)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
        10)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (7)  กระบอกอดัจำระบี จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
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             (11)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                    ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                    จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
             (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                    (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
                    คู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

 1.6.2  ขนำด  150  แรงม้ำ
          1)  เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง พร้อมติดต้ังบุ้งกี๋ 
               แบบใชง้ำนตัก ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จงัหวะ  
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
               หรือ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydraulic  หรือ  Hydrostatic  หักเล้ียว
               กลำงล ำตัว มีมุมเล้ียวไม่เกนิ 40 องศำ
          5)  ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating weight)  ไม่น้อยกว่ำ 12,000  กโิลกรัม
          7)  บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
               (1)  มีบุ้งกี๋พร้อมฟนัแบบถอดเปล่ียนได้
               (2)  มีขนำดควำมจบุุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30  ลูกบำศกเ์มตร
               (3)  มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ  12,400  กโิลกรัม
               (4)  มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถงึพืน้ดินไม่น้อยกว่ำ  3,700  มิลลิเมตร
          8)  ระบบไฟฟำ้ 24 โวลต์ ใชแ้บตเตอร่ี 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
               50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟำ้ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
         9)  หลังคำกนัแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
       10)  อปุกรณ์ประกอบ
              (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
              (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
              (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
              (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
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              (5)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
              (6)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
              (7)  กระบอกอดัจำระบี จ ำนวน 1 ชดุ
              (8)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จ ำนวน 1 ชดุ
              (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชดุ
            (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชดุ
            (11)  ชดุประแจบล็อคส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
                   ถงึ 26 มิลลิเมตร พร้อมอปุกรณ์บรรจกุล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชดุ
            (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
                   ถงึ 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
            (13)  เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชดุ
            (14)  มีสัญญำณและอปุกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
            (15)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
                   (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) 
                   และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.7  รถเกลี่ยดิน           1)  เป็นรถเกล่ียดิน (Motor Grader )  ขบัเคล่ือนด้วย
           ขนาด 150 แรงม้า               เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ

          2)  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ 
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที  
               สตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยระบบไฟฟำ้
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังเป็นแบบ Power Shift ขบัเคล่ือน 4 ล้อหลัง
               ล้อหน้ำปรับเอยีงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
          4)  ระบบบังคับเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเล้ียวกลำงล ำตัว
          5)  มีควำมยำวของชว่งล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
          6)  น้ ำหนักใชง้ำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
          7)  ควำมยำวของชดุใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
               และครำดกรุยดิน ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
          8)  หลังคำกนัแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
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          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจวั์ดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (6)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชดุ
             (11)  อปุกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชดุ 
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร 
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  ชดุประแจแหวนส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  กระบอกอดัจำรบี  จ ำนวน 1 ชดุ
             (15)  เกจวั์ดลมยำง  จ ำนวน 1 ชดุ
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใชแ้ละ
                    กำรบ ำรุงรักษำ (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                    (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)

     1.8  รถบดล้อเหล็ก           1)  เป็นรถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือนขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง 
           ขนาด 10 ตัน                ล้อหน้ำเป็น ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง

          2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
               ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกนิกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
          3)  ระบบถำ่ยทอดก ำลังเป็นแบบ Hydrostatic
          4)  ระบบบังคับเล้ียวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเล้ียวกลำงล ำตัว
          5)  ขนำดล้อเหล็กส่ันสะเทือน
               (1)  ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ  2,000 มิลลิเมตร
               (2)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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          6)  ระบบส่ันสะเทือน
               (1)  ควำมถี่ของกำรส่ันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 คร้ังต่อนำที
               (2)  น้ ำหนักส่ันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
          7)  มีน้ ำหนักใชง้ำน ( Operating Weight )  ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน    
          8)  หลังคำกนัแดด - ฝน แบบ Rops Canopy  ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์  
               (2)  เกจวั์ดอณุหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
               (3)  เกจบ์อกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ 
               (4)  มีเกจบ์อกระดับน้ ำมันไฮดรอลิก
               (5)  เกจวั์ดระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
               (6)  เกจบ์อกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
               (7)  แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกบัตัวเคร่ืองจกัร  จ ำนวน 1 ชดุ
               (8)  หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขบั จ ำนวน 2 ชดุ
               (9)  ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 3 ชดุ
             (10)  ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 5 ชดุ
             (11)  อปุกรณ์ถอดน๊อตล้อ จ ำนวน 1 ชดุ 
             (12)  ชดุประแจปำกตำยส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (13)  ชดุประแจแหวนส ำหรับใชก้บัรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
                    ถงึ 32 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชดุ
             (14)  กระบอกอดัจำรบี  จ ำนวน 1 ชดุ
             (15)  เกจวั์ดลมยำง  จ ำนวน 1 ชดุ
             (16)  หนังสือคู่มือ จ ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้
                    และกำรบ ำรุงรักษำ (Operation  Manual) คู่มือกำรซ่อม 
                    (Shop Manual)  และคู่มือกำรส่ังอะไหล่ (Parts Book)
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     1.9    เครื่องอัดอากาศ           1)  เป็นเคร่ืองอดัอำกำศชนิดลูกสูบอดั 2 คร้ัง/ชั้น 
             ขนาด 300 ลิตร                (Two-stage  Compressor)/(Double stage) 
             ต่อนาที                 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบมีกำร์ดป้องกนั ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 

               ติดต้ังบนถงันอนแบบอยู่กบัที่  
          2)  มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
          3)  มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage 

                 Protection
          4)  สำมำรถอดัอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์ 
               (150 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว)  และอตัรำกำรจำ่ยอำกำศ (Air Delivery) 
               300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศกฟ์ตุต่อนำที/ซีเอฟเอม็)
          5)  มีเกจวั์ดควำมดันลมภำยในถงัขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว 
               (0-20 บำร์)
          6)  ถงับรรจอุำกำศท ำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจไุม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร 
               ( 10 ลูกบำศกฟ์ตุ)
          7)  มีล้ินนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอดัจำกถงั  
               และวำล์วถำ่ยน้ ำออกจำกถงั
          8)  เคร่ืองอดัอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
          9)  ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
            หมายเหตุ  :  เคร่ืองอดัอำกำศมีช่ือเรียกอืน่ คือ เคร่ืองอดัลม เคร่ืองปั๊มลม
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 2.  ครุภัณฑ์การเกษตร
     2.1  รถฟาร์มแทรกเตอร์  2.1.1  ขนำด 25 แรงม้ำ
           ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ

          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จงัหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,800 รอบต่อนำที
          3)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์  หรือ ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.2  ขนำด 40 แรงม้ำ
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,700 รอบต่อนำที
          3)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก  หรือ ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ

 2.1.3  ขนำด 85 แรงม้ำ 
          1)  เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4  ล้อ  
          2)  ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
               มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกนิ 2,600 รอบต่อนำที
          3)  ระบบส่งก ำลัง
               (1)  มีเกยีร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลัง
                    ไม่น้อยกว่ำ 2 เกยีร์
               (2)  มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
          4)  ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์  หรือ  ไฮโดรสแตติค
          5)  ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแชใ่นน้ ำมัน
          6)  ระบบไฮดรอลิก
               (1)  ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว
               (2)  แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จดุ
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     2.2  รถไถ           1)  เป็นรถไถชนิดเดินตำม 
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
          3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดขั้นต่ ำ
          4)  มีอปุกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สก ีล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ขอ้เวียนซ้ำย

     2.3  เครื่องพ่นยา  2.3.1  แบบใชแ้รงดันของเหลว
          1)  ขนำด 2.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพืน้
               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน
               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ ำ
          2)  ขนำด 3.5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองพน่ยำชนิดต้ังพืน้
               (2)  เคร่ืองยนต์เบนซิน
               (3)  ขนำดเคร่ืองยนต์ที่ก ำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ ำ

 2.3.2  แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพำยหลัง
          1)  ขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
          2)  ควำมเร็วลมไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
          3)  ควำมจถุงัน้ ำยำไม่ต่ ำกว่ำ 13 ลิตร
            หมายเหตุ :  -  ชนิดต้ังพืน้ เหมำะส ำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พืน้ท่ีกว้ำง

                               ฟำร์มไก ่ฟำร์มหมู ฯลฯ
                            -  เคร่ืองพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพืน้ มีช่ือเรียกช่ืออืน่ คือ 
                               เคร่ืองพ่นยำแรงอดัสูง หรือ  Power Sprayer

     2.4  เครื่องพ่นหมอกควนั           1)  ปริมำณกำรฉดีพน่น้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  40 ลิตรต่อชั่วโมง
                     2)  ถงับรรจนุ้ ำยำไม่น้อยกว่ำ  6  ลิตร
           3)  ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ

         หมายเหตุ :  ใช้ส ำหรับกำรก ำจดัแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร  กำรฆ่ำเช้ือโรค

                       หรือ กำรป้องกนั ก ำจดัแมลง ซ่ึงเป็นพำหะน ำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
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     2.5  เครื่องช่ัง  2.5.1  แบบมีตุ้มถว่ง
         1)  เป็นเคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถว่ง
         2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดพกิดัขั้นต่ ำ

 2.5.2  แบบดิจติอล
          1)  ขนำด 300 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม

          2)  ขนำด 500 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
          3)  ขนำด  1,000 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
          4)  ขนำด  2,000 กโิลกรัม
               (1)  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเป็นแท่นแบบต้ังพืน้
               (2)  แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ ำหนักเป็นสเตนเลส
               (3)  ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
               (4)  อำ่นละเอยีดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
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     2.6  เครื่องสูบน ้า  2.6.1  แบบหอยโขง่
          เคร่ืองยนต์เบนซิน
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                     ไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที  ขนำด 7 แรงม้ำ
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน
                    ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
                    ไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร หรือประมำณ 36 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้

          เคร่ืองยนต์ดีเซล
          1)  สูบน้ ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
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               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 น้ิว (150 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชดุ
                     พร้อมที่จะใชง้ำนได้

          มอเตอร์ไฟฟำ้
          1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว (50 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
          3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
               (1)  เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่ ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้
               (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
               (3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด
               (4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟตุ
               (5)  อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟำ้ 
                    ต้องมีครบชดุ พร้อมที่จะใชง้ำนได้
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  2.6.2  แบบท่อสูบน้ ำพญำนำค
          1)  เป็นท่อสูบน้ ำแบบท่อพญำนำค  ขนำด 8 น้ิว ชนิดเพลำใน หัวโต
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ
          3)  มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
          4)  ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอนิเจคชั่น
          5)  ขนำดท่อสูบน้ ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 น้ิว
              ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
          6)  ตัวท่อสูบน้ ำท ำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
               ไม่น้อยกว่ำ 1 น้ิว
          7)  ตัวเคร่ืองติดต้ังบนแท่นเหล็กหนำแขง็แรง ขบัเคล่ือนด้วยระบบมู่เล่ย์
               และสำยพำน
          8)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  แท่นเหล็กเพือ่ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ มีล้อส ำหรับเคล่ือนย้ำย 2 ล้อ 
                    ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 น้ิว
               (2)  สำยส่งน้ ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 น้ิว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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   3. ครุภัณฑ์การแพทย์
     3.1 เตียงเฟาวเ์ลอร์           1)  ชนิดมือหมุน แบบ ก.

               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแขง็แรง 
                     รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ หรือ 200 กโิลกรัม 
                     เคลือบสีป้องกนัสนิมและพน่สีทับ
               (2)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
               (3)  พืน้เตียงท ำด้วยโลหะ
               (4)  มีมือหมุนยกพืน้เตียงได้ 2 ชดุ ส ำหรับหมุนยกพืน้ด้ำนหลังให้สูงขึ้น
                    และหมุนยกเขำ่ให้อยู่ในลักษณะงอขำได้ 
                    มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก
                    และไม่ต้องใชน้้ ำมันหล่อล่ืน
               (5)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

          2)  ชนิดมือหมุน แบบ ข.
               (1)  พนักหัวท้ำยเตียงท ำด้วยโลหะเหล่ียมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 น้ิว
                    ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
               (2)  พืน้เตียงปูด้วยไม้อดัหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
               (3)  มีมือหมุนยกพืน้เตียงได้ 2 ชดุ ส ำหรับหมุนยกพืน้ด้ำนหลัง
                    ให้สูงขึ้นและหมุนยกเขำ่ให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
               (4)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ
                    และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
               (5)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
               (6)  อปุกรณ์ประกอบด้วย ม้ำขึ้นเตียงโครงท ำด้วยโลหะพน่สี 

                      พืน้ปูด้วยไม้อดั ทับบนด้วยพืน้ยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 
                    20 เซนติเมตร รำวกั้นเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เล่ือนขึ้น-ลงได้

          3)  ชนิดไฟฟำ้
               (1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะที่มีควำมแขง็แรง เคลือบป้องกนัสนิมและพน่สี
               (2)  ท ำงำนเป็นระบบขบัเคล่ือนด้วยไฟฟำ้  ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
               (3)  พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
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               (4)  สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ ำของเตียง 
                    ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
               (5)  มีระบบล็อกล้อ แบบ Central  Lock
               (6)  ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

     3.2  เตียงตรวจภายใน           1)  โครงเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  ปูด้วยเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม
               สำมำรถพบัได้เป็น 3 ส่วน
          2)  โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กนักระเทือน
               และกนัเล่ือน ด้ำนล่ำงมีม้ำขึ้นเตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ 
               20 เซนติเมตร ปูด้วยยำงกนัเล่ือนบนโลหะเรียบ 
              หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ
          3)  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  57 x 185 x 80  เซนติเมตร
          4)  สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนล ำตัว
          5)  มีอปุกรณ์ใชง้ำนครบ

     3.3  เตียงท้าคลอด           1)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  รวมทั้งพืน้เตียงและโครงสร้ำง
          2)  เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
          3)  พืน้เตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล ำตัวและ
               ส่วนปลำยเท้ำควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 น้ิว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 น้ิว 
               สูงเท่ำกนัตลอดควำมยำว ( สูงไม่รวมเบำะ ) 
               ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 น้ิว กว้ำงเท่ำกนัตลอดควำมกว้ำง
          4)  ส่วนล ำตัว
               (1)  มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ ำนวน 4 ล้อ 
                    แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
               (2)  มีเคร่ืองยกระดับโดยใชฟ้นัเฟอืง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะ
                     และด้ำนกน้และให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร

                 (3)  ใต้เตียง บริเวณที่วำงกน้มีแผ่นโลหะเล่ือนได้และต้องเล่ือนออก
                    มำให้พน้ปลำยเตียง (ส่วนล ำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
               (4)  มีที่ให้มือคนไขจ้บัทั้งสองขำ้ง ซ่ึงสำมำรถพบัเกบ็ได้
               (5)  มีที่กั้นเตียงด้ำนขำ้งทั้ง 2 ขำ้ง ซ่ึงถอดหรือพบัเกบ็ได้เมื่อไม่ใช้
               (6)  ทำงด้ำนกน้มีที่ส ำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ขำ้ง
               (7)  มีที่รองรับขำ 2 ขำ้ง ซ่ึงสำมำรถถอดเกบ็ได้ เล่ือนขึ้นลงได้
                    ปรับให้เอนได้ทุกทิศทำง
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          5)  ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
          6)  มีเบำะฟองน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
               วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกบัขนำดเตียงแต่ละส่วน
          7)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  ม้ำขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซ่ึงบุผิวด้ำนบน
                    ด้วยยำง ส ำหรับให้คนไขก้ำ้วขึ้นเตียง 1 ตัว
               (2)  เกำ้อี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ ำได้  ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
                    พืน้รองน่ังท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ท ำด้วยโลหะพน่สี
                    ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ

     3.4  รถเข็นชนิดน่ัง           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดน่ัง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 น้ิว
          3)  พืน้ที่น่ังและพนักพงิหลังท ำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เป็นสนิม
          4)  ที่น่ังขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 น้ิว
          5)  มีที่วำงเท้ำท ำด้วยอะลูมิเนียม
          6)  มีที่วำงแขน 2 ขำ้ง ท ำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

     3.5  รถเข็นชนิดนอน           1)  เป็นรถเขน็ผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหำม
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 น้ิว
          3)  ชั้นล่ำงมีที่ส ำหรับวำงของท ำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม
               ติดกบัตัวรถ
          4)  มีที่ส ำหรับใส่ถงัออกซิเจน ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          5)  มีล้อใหญ ่2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอกี 2 ล้อ
          6)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 200 x 80 เซนติเมตร
          7)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  เสำน้ ำเกลือท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อนั
               (2)  เปลหำมท ำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เป็นสนิม 
                     มีเบำะหุ้มหนังเทียม
               (3)  รำวกั้นเตียง
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     3.6  รถเข็นท้าแผล           1)  เป็นรถเขน็ท ำแผลชนิดมีอำ่ง
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปุกส ำลี ประมำณ 3 ที่
          4)  มีล้ินชกั 2 ชอ่ง
          5)  มีรำวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกนัของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น
          6)  ติดล้อทั้ง 4 ล้อ
          7)  มีที่จบัส ำหรับเขน็เคล่ือนที่
          8)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32  น้ิว
          9)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  ถำดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
               (2)  อำ่งกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
               (3)  ถงัโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ

     3.7  รถเข็นอาหาร           1)  เป็นรถเขน็ 3 ชั้น 
          2)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีล้อจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  มีด้ำมจบัเขน็เคล่ือนที่ได้
          5)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  18 x 32 x 32  น้ิว

     3.8  รถเข็นผ้าเป้ือน           1)  โครงตัวรถท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำขำ่ยโลหะ
               ไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
          2)  พืน้ท ำด้วยโลหะ
          3)  มีล้อยำงจ ำนวน 4 ล้อ
          4)  ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ  60 x 105 x 70 เซนติเมตร

     3.9  หม้อต้มเครื่องมือ           1)  ใชไ้ด้กบัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          2)  ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4  น้ิว
          4)  ขนำดที่ก ำหนดวัดจำกภำยใน
          5)  มีถำดวำงเคร่ืองมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซ่ึงหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
          6)  มีระบบป้องกนัควำมร้อนสูงเกนิไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
               ตัดกระแสไฟฟำ้โดยอตัโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกนิไป
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     3.10  ตู้อบเด็ก           1)  ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
               เพือ่เล่ือนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
          2)  เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ ำ เอยีงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึ้น  
               โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
          3)  บอกอณุหภูมิและควำมชื้นสัมพทัธ์ภำยในตู้ได้
          4)  ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
               สำมำรถควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
               ตัดกระแสไฟฟำ้ได้เมื่ออณุหภูมิภำยในตู้ถงึจดุอนัตรำยส ำหรับเด็ก
          5)  มีระบบควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้อบโดยอตัโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
               (Servo Control)
          6)  มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟลิเตอร์
               ส ำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
          7)  มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
               (1)  กระแสไฟฟำ้ขดัขอ้ง
               (2)  ระบบกำรท ำงำนขดัขอ้ง
               (3)  กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขดัขอ้ง
               (4)  อณุหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ต้ังไว้
               (5)  อณุหภูมิที่ตัวผู้ป่วยต่ำงจำกที่ต้ังไว้
          8)  สำมำรถปรับอตัรำกำรไหลของออกซิเจนเขำ้ตู้อบได้
          9)  พร้อมอปุกรณ์ประกอบกำรใชง้ำน
 * หมายเหตุ เร่ืองคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิม่เติม

                 ได้ตำมท่ีผู้ใช้พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

     3.11  เครื่องดูดเสมหะ           1)  เป็นเคร่ืองดูดเสมหะชนิดหิ้ว 
          2)  ตัวเคร่ืองน้ ำหนักรวมไม่เกนิ 18 ปอนด์ หรือไม่เกนิ 9 กโิลกรัม
          3)  Compressor  เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
          4)  มีมำตรวัดควำมดันได้ต้ังแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ 
               0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับ
               แรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
          5)  มีขวดบรรจเุสมหะ
          6)  มีระบบป้องกนัเสมหะในขวดล้นเขำ้เคร่ือง

203



55

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

     3.12  เครื่องช่ังน ้าหนัก          1)  เป็นเคร่ืองชั่งน้ ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจติอล 
             แบบดิจิตอล               มีที่วัดส่วนสูงในตัว
             พร้อมที่วดัส่วนสูง          2)  สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กโิลกรัม

         3)  สำมำรถชั่งได้ละเอยีดไม่เกนิ 100 กรัม
         4)  วัดส่วนสูงได้โดยค่ำเร่ิมต้นไม่ต่ ำกว่ำ 60 เซนติเมตร 
              และค่ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
         5)  สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

     3.13  เครื่องวดัความดัน 3.13.1 แบบต้ังโต๊ะ
             โลหิตชนิดอัตโนมัติ            1)  เป็นเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอตัโนมัติแบบต้ังโต๊ะ

           2)  เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
           3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแบบอตัโนมัติและกึ่งอตัโนมัติ
           4)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ชว่งระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
               (mmHg) และสำมำรถวัดอตัรำกำรเต้น
               ของชพีจรชว่งระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที

            5)  อปุกรณ์ประกอบ 
               (1) มีปลอกแขนส ำหรับเด็กหรือผู้ใหญ ่(Cuff) จ ำนวน 1 ชดุ
               (2) มีล้อเล่ือนสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก

3.13.2 แบบสอดแขน
           1)  เป็นเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอตัโนมัติแบบสอดแขน 
                โดยใช ้Cuff แบบวงกลม 
           2)  เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
           3)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
           4)  มีระบบกำรพมิพผ์ลกำรวัดได้
           5)  สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ชว่งระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
               (mmHg) และสำมำรถวัดอตัรำกำรเต้น
               ของชพีจรชว่งระหว่ำง 40 - 180 คร้ังต่อนำที
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     3.14  ยนิูตท้าฟัน  ก.  คุณสมบัติทั่วไป
          1)  ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเคร่ืองกรอฟนั ระบบควบคุม
               ระบบดูดน้ ำลำย ระบบน้ ำบ้วนปำก และเกำ้อี้คนไข้
          2)  ยูนิตมีจดุต่อ Coupling น้ ำ ส ำหรับเคร่ืองขดูหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
               ปริมำณน้ ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Valve ส ำหรับเสียบท่อน้ ำได้
          3)  มีที่ดูฟล์ิมเอกซเรย์ ในต ำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวก
               และชดัเจน
          4)  ใชก้บัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟำ้
               ให้ไม่เกนิ 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใชจ้ำ่ยพลังให้กบัมอเตอร์ต้นก ำลัง

 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  ระบบให้แสงสว่ำง
               (1)  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
               (2)  ให้ควำมเขม้แสงที่ระยะโฟกสัไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 และไม่เกนิ
                     28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
               (3)  ระยะโฟกสัที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
               (4)  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
               (5)  สำมำรถปรับระดับควำมเขม้ของแสงได้
               (6)  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  
                     สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิงและแนวระนำบ
          2)  ระบบเคร่ืองกรอฟนั
               (1)  เคร่ืองก ำเนิดอำกำศอดั (Air Compressor)
                     -  เป็นระบบที่ไม่ใชน้้ ำมันหล่อล่ืน                            
                     -  ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
                     -  จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกนิ 1,500 รอบต่อนำที
                     -  สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอดั ที่ 5 บำร์ 
                        ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
                     -  มีระบบป้องกนัมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกดิภำวะผิดปกติ
                     -  ถงัเกบ็อำกำศอดัภำยในเคลือบกนัสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
                        20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดง
                        แรงดันอำกำศอดัที่เกบ็อยู่ในถงัและมีวำล์วเปิดปล่อย
                        อำกำศอดัและน้ ำทิ้งติดต้ังใชง้ำนได้อย่ำงสะดวก
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                     -  มีสวิตชอ์ตัโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดัน
                        อำกำศอดัในถงัอยู่ในพกิดั โดยชว่ง Cut-In 
                        มีแรงดันอำกำศอดัไม่ต่ ำกว่ำ 5 บำร์
                     -  ชดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดั ต้องติดต้ังในห้องติดต้ัง
                        ยูนิตท ำฟนั โดยชดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดั ต้องมี
                        องค์ประกอบและกำรติดต้ังเรียงล ำดับ กอ่นเขำ้ยูนิตท ำฟนั 
                        ดังน้ี
                                  ขจดัน้ ำที่เกดิจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอดัด้วย
                        Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี  Differential 
                        Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ
                        5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณ์
                        ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ
                        1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure 
                        Indicator พร้อม Metal Guard หรืออปุกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
                        เทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอดัให้มีขนำดไม่เกนิ 
                        0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
                        Pressure Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรืออปุกรณ์ที่มี
                        ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว
                                  ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
                        พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว
                        -  ในกรณีที่ใชช้ดุปรับปรุงคุณภำพอำกำศอดัที่มิได้เป็นไป
                        ตำมที่ก ำหนดขำ้งต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอดัอย่ำงต่ ำ
                        ตำม  Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ  ISO8573 
                        (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน Water Pressure 
                        Dew Point = 10    C Oil = 0.01 มิลลิกรัม ต่อลูกบำศกเ์มตร)
                        โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชดุปรับปรุง
                        คุณภำพลม

206



58

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          3)  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย
               (1)  ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอ  โดยมีคุณสมบัติ
                    -  เป็นชนิดที่มีรูน้ ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur 
                       จำกกำรกรอฟนัที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
                    -  ขอ้ต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
                       หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type
                       (4 Holes)
                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรน่ึงฆำ่เชื้อได้ โดยทนควำมร้อน
                       ได้สูงถงึ 135 องศำเซลเซียส
               (2)  ด้ำมกรอชำ้
                    -  Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
                       โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
                    -  สำมำรถต่อสเปรย์น้ ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
                    -  มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
                       อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
                    -  สำมำรถฆำ่เชื้อโรคโดยกำรน่ึงฆำ่เชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถงึ
                       135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
               (3)  Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ ำหรือลม หรือน้ ำและลมพร้อมกนั
                     ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆำ่เชื้อด้วยกำรน่ึงฆำ่เชื้อได้
               (4)  สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิคอน
               (5)  ภำชนะบรรจนุ้ ำกล่ันส ำหรับใชก้บัหัวกรอ
                    -  เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
                    -  มีควำมจไุม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
                    -  สำมำรถถอดเปล่ียนภำชนะออกเพือ่เติมน้ ำหรือ
                       ท ำควำมสะอำดได้สะดวก
                    -  มีระบบระบำยลมทันที กอ่นถอดเปล่ียน
                    -  มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ

          4)  ระบบควบคุม
               (1)  ระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                    -  มีระบบ First Priority
                    -  มีระบบป้องกนักำรดูดน้ ำย้อนกลับเขำ้ด้ำมกรอ
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                    -  สำมำรถปรับปริมำณน้ ำและแรงดันอำกำศอดั
                       ด้ำมกรอในแต่ละชดุได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
                    -  ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพบัสำยที่เป็นทำงเดินของน้ ำ
                       และอำกำศอดัในระบบ
                    -  สำยที่เป็นทำงเดินของน้ ำและอำกำศอดัภำยในระบบควบคุม
                       ต้องเป็นสำยที่ท ำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
                       Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
                       ของสำยที่ตัวสำย
                    -  มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ 
                       ส ำหรับด้ำมกรอชำ้ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
                    -  มีที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือ
                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือใช ้Flexible Arm ร่วมกนั
                    -  ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เคร่ืองมือสำมำรถเคล่ือนที่ได้
                       ทั้งแนวรำบและแนวด่ิงและคงที่ได้ทุกจดุที่ต้องกำร 
                       (ทั้งน้ี เมื่อปิดเคร่ืองแล้วสำยของด้ำมกรอ
                       จะต้องไม่ลดระดับลงถกูพืน้ )
              (2)  สวิตชเ์ท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ ำ และปรับ
                    ระดับพนักพงิของเกำ้อี้คนไข ้ ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ
                    และสำมำรถเลือกให้หัวกรอท ำงำนอย่ำงเดียว 
                    หรือท ำงำนแบบมีน้ ำร่วมด้วย
          5)  ระบบดูดน้ ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
               (1)  เป็น Motor Suction หรือ Air Suction 
                    ที่ไม่ใชน้้ ำร่วมในกำรท ำให้เกดิแรงดูด
               (2)  แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ
                    - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  หรือเทียบเท่ำ
               (3)  Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำน
                    พร้อมกนัได้ และกำรท ำงำนเป็นแบบอตัโนมัติ
               (4)  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดกอ่นปล่อยลงท่อน้ ำทิ้ง และสำมำรถ
                    น ำออกมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้
               (5)  ต้องมีกำรป้องกนัของเหลวจำกกำรดูดเขำ้สู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
               (6)  มีระบบปัองกนัมอเตอร์ช ำรุด กรณีใชง้ำนต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน
               (7)  ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
                    โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
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               (8)  Bacterial Filter สำมำรถถอดเปล่ียนหรือท ำควำมสะอำด
                    ได้สะดวกและมีส ำรอง 1 ชดุ
               (9)  สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction 
                    ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
                    หรือตีบตัวขณะใชง้ำน
          6)  ระบบน้ ำบ้วนปำก
               (1)  มีที่กรองน้ ำกอ่นที่จะเขำ้สู่ระบบน้ ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
                    ที่กรองมำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (2)  มีระบบควบคุมปริมำณน้ ำลงถว้ยน้ ำบ้วนปำกโดยอตัโนมัติ
                    (ใชน้้ ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
               (3)  อำ่งน้ ำบ้วนปำกคนไขผิ้วเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
                    ไม่เกำะติด มีท่อน้ ำปล่อยน้ ำลงในอำ่ง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
                    ภำยในอำ่งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย
               (4)  มีที่กรองวัสดุกอ่นลงท่อน้ ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
                    ท ำควำมสะอำดได้
               (5)  มี Triple Syringe 1 ชดุ  พร้อมที่วำง 
                    (คุณสมบัติเดียวกบัขอ้ 3) (3) )
          7)  เกำ้อี้คนไข้
               (1)  สำมำรถปรับพนักเกำ้อี้ให้เอน น่ัง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
                     ควำมสูงต่ ำของเกำ้อี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
               (2)  Headrest  จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
                     ของศีรษะคนไข ้และสำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำร
                     ตลอดจนสำมำรถใชก้บัเด็กได้
               (3)  ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
                     Position)  เมื่อใชก้บัคนไขท้ี่มีน้ ำหนักตัวมำก ต ำแหน่งที่ต้ังไว้
                     ต้องไม่เปล่ียนแปลง
               (4)  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
                     จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จดุ จำก 3 จดุ ดังน้ี บริเวณถำดวำงเคร่ืองมือ
                     เกำ้อี้คนไข ้และบริเวณอำ่งบ้วนปำก
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          8)  อปุกรณ์ประกอบ
               (1)  เกำ้อี้ทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้
                     ด้วยระบบ Pneumatic  และมี Lumbar Support
               (2)  เกำ้อี้ผู้ชว่ยทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว  มีล้อเล่ือนและปรับระดับ
                     ควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar  Support  
                     และที่พกัเท้ำ
               (3)  ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใชส้ ำหรับกำรผ่ำตัดฟนัคุด ไม่มีสเปรย์ลม
                     ออกจำกด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบัติงำน  น่ึงฆำ่เชื้อโรคได้โดยทน
                     ควำมร้อนได้ถงึ 135 องศำเซลเซียส
               (4)  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA   
                    ใชค้วบคุมยูนิตท ำฟนัทุกระบบที่ใชไ้ฟฟำ้โดยใชไ้ด้กบัแรงดัน
                    กระแสไฟฟำ้สลับในชว่ง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟำ้
                    ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกนิ +/-5%

     3.15  เครื่องป่ันและ           1)  เป็นระบบ Solid State
             ผสมสารอุดฟัน           2)  ควำมเร็วของกำรส่ันสม่ ำเสมอ

          3)  ควำมเร็วของกำรส่ันไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  มีหน้ำปัดบอกเวลำท ำงำนของเคร่ือง 
              พร้อมที่ต้ังเวลำท ำงำนแบบอตัโนมัติ
          5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จ ำนวน 2 ชดุ
          6)  มีสวิตชเ์ปิด-ปิดเคร่ือง
          7)  มีระบบป้องกนัไอปรอทฟุง้กระจำย
          8)  มีระบบกนัสะเทือนของชดุปั่นผสมสำรอดุฟนั
          9)  ขณะเคร่ืองท ำงำน ตัวเคร่ืองต้องไม่เคล่ือนที่

     3.16  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ก.  คุณสมบัติทั่วไป
             พร้อมเก้าอี สนาม           1)  ใชก้บัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
             และโคมไฟ           2)  ประกอบด้วยเคร่ืองดูดน้ ำลำย โคมไฟส่องปำก เกำ้อี้สนำม 

               และเกำ้อี้ผู้ปฏิบัติกำร
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 ข.  คุณสมบัติทำงเทคนิค
          1)  เคร่ืองดูดน้ ำลำย
               (1)  ก ำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
               (2)  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถต้ังค่ำแรงดูดที่ต้องกำร
                     ให้คงที่โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง  
                     0  ถงึ -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นอย่ำงต่ ำ
               (3)  มีมำตรอำ่นแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด 
                     0 ถงึ -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
               (4)  ภำชนะบรรจนุ้ ำลำยเป็นขวดใสท ำด้วยแกว้หรือพลำสติกตกไม่แตก
                    ขนำดบรรจไุม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
               (5)  มีระบบป้องกนัของเหลวในภำชนะล้นเขำ้เคร่ือง
               (6)  หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมขอ้ต่อเขำ้ท่อดูด
               (7)  ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร
               (8)  สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร
          2)  โคมไฟส่องปำก
               (1)  โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกสัไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
                     ควำมเขม้ของแสงที่ระยะโฟกสัอยู่ระหว่ำง 
                     13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx) ที่ระยะโฟกสัมีค่ำ 
                    Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน) 
               (2)  Flexible Arm ของโคมไฟ ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบ
                    ป้องกนัสนิมสำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวด่ิง
                    และแนวระนำบ
               (3)  เสำและตัวฐำน ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกนัสนิม
                     มีควำมมั่นคง  มีล้อเล่ือนที่ฐำน  สำมำรถเคล่ือนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
               (4)  ใชไ้ด้กบัไฟฟำ้กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

           3)  เกำ้อี้สนำม (เกำ้อี้ส ำหรับผู้รับบริกำร)  มีพนักพงิที่ปรับเอนได้ มีที่พงิศีรษะ
               ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
               ควำมสูงของเกำ้อี้พอเหมำะกบัผู้ให้บริกำร  โดยสำมำรถท ำงำนได้สะดวก
               เกำ้อี้สำมำรถพบัหรือถอดเกบ็ได้สะดวก  มีที่วำงถว้ยน้ ำและที่บ้วนปำก
               ในต ำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
          4)  เกำ้อี้ผู้ปฏิบัติงำน (เกำ้อี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเล่ือนและปรับควำมสูง - ต่ ำ ได้
               ด้วยระบบ Pneumatic  มี Lumbar Support
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 4.  ครุภัณฑ์การศึกษา
     4.1  จักรท้าลวดลาย          เป็นจกัรแบบใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ เย็บผ้ำและท ำลวดลำยได้อตัโนมัติ 

          ไม่ต่ ำกว่ำ 8 ลวดลำย  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.2  จักรพันริม  4.2.1  แบบธรรมดำ  ชนิด 1 เขม็  3 ด้ำย ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ รำคำพร้อมโต๊ะ
            และอปุกรณ์

 4.2.2  แบบอตุสำหกรรม
          1)  ชนิด 1 เขม็ 3 ด้ำย
          2)  ตะเขบ็พนัริมกว้ำงไม่เกนิ 7 มิลลิเมตร
          3)  ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          4)  ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
          5)  เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.3  จักรอุตสาหกรรม  4.3.1  แบบเย็บผ้ำ
          ชนิด 1 เขม็  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์
 
 4.3.2  แบบเย็บหนัง
          ชนิด 1 เขม็  รำคำพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์

     4.4  หุ่นจ้าลองโครงกระดูก  สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
           มนุษยแ์บบเต็มตัว  

 
     4.5  หุ่นจ้าลองกล้ามเนื อ  สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
           สลับเพศได้พร้อม  
           อวยัวะภายใน
           แบบเต็มตัว
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     4.6  หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอด  4.6.1  แบบคร่ึงตัว  
           และฝึกตัดเยบ็           1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอตัโนมัติ
           พร้อมทารก และ           2)  สำมำรถฟงัเสียงหัวใจทำรกได้
           อุปกรณดั์นศีรษะเด็ก

 4.6.2  แบบเต็มตัว  
          1)  มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอตัโนมัติ
          2)  สำมำรถฟงัเสียงหัวใจทำรกได้
  

    4.7  หุ่นจ้าลองฝึก           1)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรชว่ยฟืน้คืนชพี ควบคุมกำรท ำงำนด้วย
          ปฏิบัติการช่วยชีวติ                เคร่ืองคอมพวิเตอร์
          ขั นสูง แบบเต็มตัว           2)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ  โดยมีลักษณะทำง
          (แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก)                กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
           3)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ ำ
           4)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใชร่้วมกบั

               เคร่ืองกระตุ้นควำมดันโลหิต
          5)  สำมำรถฝึกกำรชอ็คกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใชไ้ฟฟำ้
               ได้ถงึขนำดสูงสุด 360 จลู
          6)  สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรฟงัเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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 5.  ครุภัณฑ์โฆษณา
      และเผยแพร่
     5.1  จอรับภาพ           1)  ขนำดเส้นทแยงมุม …
           ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                5.1.1  ขนำด 100 น้ิว หรือ 60 x 80 น้ิว หรือ 60 x 84  น้ิว

                        หรือ 64 x 84 น้ิว หรือ  5 x 7 ฟตุ  หรือ 6 x 6 ฟตุ
               5.1.2  ขนำด 120 น้ิว หรือ 72 x 96 น้ิว หรือ 84 x 84  น้ิว
                        หรือ 89 x 92 น้ิว หรือ 6 x 8 ฟตุ หรือ 7 x 7 ฟตุ
               5.1.3  ขนำด 150 น้ิว หรือ 96 x 120 น้ิว หรือ 108 x 108 น้ิว 
                        หรือ 93 x 124 น้ิว หรือ 8 x 10 ฟตุ หรือ 9 x 9 ฟตุ
               5.1.4  ขนำด 180 น้ิว หรือ 108 x 144  น้ิว หรือ 110 x 147 น้ิว  
                        หรือ 9 x 12 ฟตุ
               5.1.5  ขนำด 200 น้ิว หรือ 144 x 144  น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว 
                        หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 x 12 ฟตุ
          2)  ทุกขนำดตำมขอ้ 1)  จอม้วนเกบ็ในกล่องได้  บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด 
               ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
            หมายเหตุ : ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)

     5.2  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ           1)  เป็นเคร่ืองถำ่ยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถ ุเชน่ วัตถ ุ3 มิติ ฟล์ิมสไลด์ 
               แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
          2)  อปุกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS 
              ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1/3 น้ิว
          3)  สำมำรถใชง้ำนร่วมกบัโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร์
          4)  ให้ควำมละเอยีด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 850,000 พกิเซล
          5)  มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
          6)  มีไฟส่องสว่ำงด้ำนบนสองขำ้ง และมีไฟส่องสว่ำงด้ำนล่ำง ชนิด LED
          7)  มีชอ่งต่อสัญญำณ Input/Output อย่ำงน้อย 
               RGBx2  S-Videox1 Videox1 USB RS-232
          8)  สินค้ำมีกำรรับประกนัคุณภำพ อะไหล่ และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
               

214



66

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

     5.3  เครื่องมัลติมีเดีย           1)  เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกบัอปุกรณ์เพือ่ฉำยภำพ
            โปรเจคเตอร์                จำกคอมพวิเตอร์และวิดีโอ

          2)  ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
          3)  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอยีดของภำพที่ True
          4)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีช่ือเรียกในช่ืออืน่ๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์

                           ดำต้ำโปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์ และ
                           วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
                           กำรระบุช่ือครุภัณฑ์ให้ใช้ค ำว่ำ "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....
                           ขนำด …… ANSI Lumens  และกำรเขียนรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ
                           ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกบัช่ือครุภัณฑ์

       5.4  โทรทัศน์           1)  ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ 
              แอล อี ดี (LED TV)                (Resolution) ..... พกิเซล

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ ..... น้ิว
          3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ  แบบ LED Backlight
          4)  ชอ่งต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อ 
               สัญญำณภำพและเสียง
          5)  ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์  ภำพ เพลง และภำพยนตร์
          6)  มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว

     5.5 โทรทัศน์  5.5.1  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล และ 
           แอล อี ดี (LED TV)  5.5.2  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิเซล
           แบบ Smart TV           1) ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ 

             (Resolution) …….... พกิเซล 
          2) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ ………. น้ิว
          3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
          4) สำมำรถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
          4) ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
          5) ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
          6) มีตัวรับสัญญำณดิจติอล (Digital) ในตัว 
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 5.5.3  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 3840 x 2160 พกิเซล 
         1) ระดับควำมละเอยีด เป็นควำมละเอยีดของจอภำพ (Resolution) (พกิเซล) 
         2) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพ (น้ิว)
         3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
         4) สำมำรถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
         5) ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ชอ่ง เพือ่กำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
         6) ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
         7) มีตัวรับสัญญำณดิจติอล (Digital) ในตัว 
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 6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
     6.1  ตู้เยน็           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ

          2)  เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิต
               แห่งประเทศไทย
          3)  กำรจดัซ้ือตู้เย็นขนำดอื่นให้พจิำรณำถงึกำรประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ด้วย
               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำ

     6.2  ตู้แช่อาหาร           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ
          2)  ท ำด้วยสเตนเลส  หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24
          3)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 2 ประตู 
          4)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 4 ประตู 
          5)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบิกฟตุ เป็นตู้แบบ 4 ประตู
               มีคอมเพรสเซอร์ 2 เคร่ือง
          6)  กำรค ำนวณควำมจภุำยใน (คิวบิกฟตุ) = กว้ำง x ลึก x สูง  
            หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟตุ = 28.30 ลิตร

     6.3  เครื่องท้าน ้าเยน็           แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 กอ๊ก และ 2 กอ๊ก
           แบบต่อท่อ           1)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม

          2)  ถงับรรจนุ้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
          3)  มีอปุกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ
          4)  มีระบบตัดไฟอตัโนมัติ
          5)  ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
          6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง อปุกรณ์กำรติดต้ัง เชน่ เบรคเกอร์กนัดูด
               และไม่รวมเคร่ืองกรองน้ ำ

     6.4  เครื่องท้า           1)  มีหัวกอ๊กจำ่ยน้ ำ โดยเป็น น้ ำร้อน 1 หัว น้ ำเย็น 1 หัว
           น ้าร้อน - น ้าเยน็           2)  เป็นเคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพืน้ ระบบต่อท่อประปำ
           แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก           3)  มีระบบกรองน้ ำในตัวเคร่ือง

          4)  ควำมจถุงัเกบ็น้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
          5)  ควำมจถุงัเกบ็น้ ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
          6)  ตัวเคร่ืองทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
          7)  ถงับรรจนุ้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
          8)  มีอปุกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ
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          9)  มีระบบตัดไฟอตัโนมัติ
        10)  ใชไ้ฟฟำ้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
        11)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง
 

     6.5  เครื่องตัดหญ้า           แบบขอ้แขง็และขอ้ออ่น
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบสะพำย
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
          3)  ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
          4)  พร้อมใบมีด

          แบบเขน็
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบเขน็ชนิดสูบนอน
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
          3)  รัศมีตัดหญำ้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  18  น้ิว

          แบบล้อจกัรยำน
          1)  เป็นเคร่ืองตัดหญำ้แบบเขน็
          2)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
          3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 น้ิว
          4)  รัศมีตัดหญำ้ได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 น้ิว
          5)  ควำมจถุงัน้ ำมันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร

         แบบน่ังขบั
          1)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
          2)  รัศมีตัดหญำ้ได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 น้ิว
          3)  มีกล่องหรือถงุเกบ็หญำ้

     6.6  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  6.6.1  ขนำด 22 น้ิว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใชเ้คร่ืองยนต์ แบบมือถอื
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
          3)  ควำมจกุระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 น้ิว  
          6)  ใบมีดตัดสำมำรถใชไ้ด้ 2 ด้ำน
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 6.6.2  ขนำด 29.5 น้ิว
          1)  เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใชเ้คร่ืองยนต์ แบบมือถอื
          2)  ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
          3)  ควำมจกุระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
          4)  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
          5)  ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 น้ิว  

     6.7  เตาแก๊ส           1)  ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
          2)  มีเตำอบในตัว
 

     6.8  เตาอบไมโครเวฟ           1)  เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
          2)  ควำมจไุม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

     6.9  เครื่องดูดควนั           1)  ก ำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศกเ์มตรต่อชั่วโมง
          2)  ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
          3)  กำรติดต้ังท ำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
               ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

     6.10  เครื่องซักผ้า  6.10.1  แบบธรรมดำ
          1)  เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองแบบถงัเด่ียว เปิดฝำบน
          3)  มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด

 6.10.2  แบบอตุสำหกรรรม
          1)  เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
          2)  เป็นเคร่ืองซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว
 

     6.11  เครื่องอบผ้า           1)  เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด 
          2)  ตะกร้ำบรรจผุ้ำ ท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
          3)  มีระบบควบคุมอณุหภูมิภำยในตู้อบ
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 7.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
     7.1  เครื่องรับส่ง - วทิยุ  ระบบ VHF / FM

          1)  ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์
               ประกอบด้วย  :  ตัวเคร่ือง   แท่นชำร์ท  แบตเตอร่ี  1  กอ้น
               เสำยำง  เหล็กพบั
          2)  ขนำดก ำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  เพำเวอร์ซัพพลำย  ไมโครโฟน
          3)  ขนำดก ำลังส่ง  25  วัตต์
               ประกอบด้วย :  ตัวเคร่ือง  ไมโครโฟน  เสำอำกำศ
               อปุกรณ์ติดต้ังครบชดุ  หนังสือคู่มือ
          หมายเหตุ :  ย่ำนควำมถี่ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 Mhz

     7.2  เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า           1)  ขนำด  3  กโิลวัตต์ เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน
               ขนำด  5  กโิลวัตต์ขึ้นไป เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
          2)  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดกโิลวัตต์ขั้นต่ ำ
          3)  รำยละเอยีดประกอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้แต่ละชดุมีดังน้ี
               (1)  แผงสวิทซ์    1  อนั
               (2)  โวลต์มิเตอร์  1  อนั
               (3)  แอมมิเตอร์   1  อนั
               (4)  หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั้ว  1  ชดุ
               (5)  สวิตชป์ิด - เปิดหลอดไฟ  1  อนั  
               (6)  คัตเอำต์  1  อนั
               (7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จดุ
               (8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อนั (ส ำหรับขนำด 10 กโิลวัตต์ ขึ้นไป)
          4)  คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
               (1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำดน้อยกว่ำ 10 กโิลวัตต์
               (2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
                    220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
                    ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กโิลวัตต์
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               (3)  มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟำ้อตัโนมัติ  (Automatic Voltage
                    Regulation Control) โดยมีอตัรำกำรเปล่ียนแปลง ดังน้ี
                    -  ไม่เกนิ + 5 , - 5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด
                       น้อยกว่ำ 5  กโิลวัตต์
                    -  ไม่เกนิ + 2.5 , - 2.5 %  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด
                       ไม่น้อยกว่ำ 5  กโิลวัตต์
               (4)  ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กโิลวัตต์
                    สำมำรถใชไ้ด้กบัอปุกรณ์ไฟฟำ้ที่มีค่ำ Power Factor
                    ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
               (5)  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ทุกขนำดส่งก ำลังขบัโดยตรง
                    (Direct Coupling)
            หมายเหตุ  :   1  kVA  =  0.8  kW

                          กำรติดต้ังอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
                          1. กำรติดต้ังเดินรำงแลดเดอร์  หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
                          2. กำรติดต้ังอปุกรณ์  Air Duct ของเคร่ืองยนต์พร้อมบำนเกร็ด
                              ของระบบระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำไปสู่ภำยนอกห้อง
                          3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ำ
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 8.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
      และขนส่ง  อุตสาหกรรมก้าหนด

 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกวา่หรือต้่ากวา่ ซีซี ที่ก้าหนด 
 ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือวา่เป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้

     ก.  รถส่วนกลาง
          8.1  รถน่ังส่วนกลาง  8.1.1  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,300 ซีซี  ( Ecological Car : Eco Car )

          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
             อำ้งองิตำมท่ีส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมก ำหนด

  8.1.2  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 65 กโิลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

 8.1.3  ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,800 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 85 กโิลวัตต์
          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู  เคร่ืองยนต์เบนซิน
          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำน
               จำกโรงงำน

          8.2  รถบรรทุก (ดีเซล)  8.2.1  ขนำด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์
         1) แบบธรรมดำ
             (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
             (2)  เป็นรถชว่งยำว
             (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
             (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
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         2) แบบมีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบั 
             (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
             (2)  มีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบัส ำหรับน่ังหรือเกบ็ของได้
             (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
             (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
         3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
             (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
             (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
             (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
             (4)  รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.2  ขนำด 1 ตัน ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์
         1) แบบมีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบั 
            (1)  มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน
            (2)  มีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขบัส ำหรับน่ังหรือเกบ็ของได้
            (3)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
            (4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 

         2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
            (1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป
            (2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
            (3)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
            (4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต

 8.2.3  หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
          -  หลังคำอลูมิเนียม  เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
             มีผ้ำใบคลุมด้ำนขำ้ง  มีที่น่ังสองแถว
          -  หลังคำส ำเร็จรูป ชนิดท ำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก  มีชอ่งลมพร้อม
             กระจกเล่ือน ฝำท้ำยเปิดแบบโชค๊อพั  มีที่น่ังสองแถว พร้อมยำงปูพืน้
             หรือชดุเบำะมำตรฐำนน่ังพืน้
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  8.2.4  ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 75 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก
               ไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.5  ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
               ไม่ต่ ำกว่ำ  5,000  กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.6  ขนำด  4  ตัน  6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 105 กโิลวัตต์
          1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
               ไม่ต่ ำกว่ำ 8,000 กโิลกรัม
          2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

 8.2.7  ขนำด 6  ตัน  6 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี
         หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กโิลวัตต์
          1)  แบบกระบะเหล็ก
               (1)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ  12,000  กโิลกรัม
               (2)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ

          2)  แบบกระบะเทท้ำย
              (1)  ขนำดควำมจไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศกห์ลำ
              (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
              (3)  พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอำกำศ
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          3)  แบบบรรทุกน้ ำ
               (1)  จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร
               (2)  น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก 
                    ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
               (3)  เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอปุกรณ์

          8.3  รถบรรทุกขยะ  8.3.1  ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์ แบบเปิดขำ้งเทท้ำย
          1)  ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศกเ์มตร
              หรือ 4 ลูกบำศกห์ลำ
          2)  พืน้ตัวถงัท ำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
          3)  มีบำนเล่ือนขึ้น-ลงได้ขำ้งละ 2 บำน
          4)  มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
          5)  ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
          6)  มีอปุกรณ์สัญญำณไฟ

 8.3.2  ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
         ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กโิลวัตต์ 
          1)  แบบเปิดขำ้งเทท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศกเ์มตร
               (2)  ตัวถงัท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พืน้หนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กโิลกรัม และน้ ำหนัก
                    ของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม

          2)  แบบอดัท้ำย 
               (1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจขุองตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศกเ์มตร
                    และสำมำรถรับน้ ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กโิลกรัม
               (2)  ตัวถงัท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พืน้หนำ
                    ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
               (3)  รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กโิลกรัม และน้ ำหนักของรถ
                    รวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กโิลกรัม
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               (4)  ชดุอดัท้ำยท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
                    แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว
               (5)  มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

        8.4  รถโดยสาร (ดีเซล)           1)  มีคอนโซลหลังคนขบั  ปูพีน้ และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่น่ัง
              ขนาด 12 ที่น่ัง           2)  เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
              ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีพนักพงิสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
              ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           4)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่กนัสนิม
              หรือก้าลังเครื่องยนต์
              สูงสุดไม่ต้่ากวา่ 
              90 กิโลวตัต์

      8.5 รถยนต์ตรวจการณ ์          1)  เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เขำ้ - ออก)
          8.5.1 ปริมาตร          2)  เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ  ฟล์ิมกรองแสง และป้องกนัสนิม
                  กระบอกสูบ          3)  มีอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เคร่ืองปรับอำกำศ 
                  ไม่ต้่ากวา่               วิทยุ และอปุกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
                  2,000 ซีซี          4)  ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ ำสุดถงึพืน้) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร 
                  หรือก้าลัง          5)  โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
                  เครื่องยนต์          6)  มีประตูด้ำนหลัง
                  สูงสุดไม่ต้่ากวา่
                  100 กิโลวตัต์
                  เครือ่งยนต์เบนซิน
          8.5.2 ปริมาตร 
                  กระบอกสูบ
                  ไม่ต้่ากวา่  
                  2,000 ซีซี
                  หรือก้าลัง
                  เครื่องยนต์ 
                  สูงสุดไม่ต้่ากวา่
                  110 กิโลวตัต์
                  เครื่องยนต์ดีเซล
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      8.6  รถพยาบาล (รถตู้)           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอปุกรณ์ตำมมำตรฐำน
            ปริมาตรกระบอกสูบ           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเขำ้ - ออก
            ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุำ๊ซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ  พร้อมที่แขวนน้ ำเกลือ
            หรือก้าลังเครื่องยนต์           4)  ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อปุกรณ์และเวชภัณฑ์ 
            สูงสุดไม่ต้่ากวา่           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอปุกรณ์
            90 กิโลวตัต์           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉกุเฉนิพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง

          7)  คุณลักษณะเฉพำะอปุกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
               (1)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้
               (2)  ชดุชว่ยหำยใจชนิดใชม้ือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใชก้บัไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชดุป้องกนักระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชดุเฝือกลม 
               (7)  ชดุให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อกำ๊ซ
               (8)  อปุกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
               (9)  เกำ้อี้เคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพบัเกบ็ได้
             (10)  เคร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมัติ 

               (11)  เคร่ืองชว่ยหำยใจอตัโนมัติ   

       8.7  รถพยาบาลฉุกเฉิน           1)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอปุกรณ์ตำมมำตรฐำน
             (รถกระบะ)           2)  มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด ส ำหรับยกเตียงผู้ป่วยเขำ้ - ออก
             ปริมาตรกระบอกสูบ           3)  มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุำ๊ซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ ำเกลือ
             ไม่ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี           4)  ห้องพยำบำลมีตู้ใส่อปุกรณ์และเวชภัณฑ์ 
             หรือก ำลังเคร่ืองยนต์           5)  มีวิทยุคมนำคม VHF/FM พร้อมอปุกรณ์
             สูงสุดไม่ต้่ากวา่           6)  เคร่ืองสัญญำณไฟฉกุเฉนิพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง
             110 กิโลวตัต์           7)  คุณลักษณะเฉพำะอปุกรณ์กำรแพทย์ประกอบ

               (1)  เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเขน็ได้
               (2)  ชดุชว่ยหำยใจชนิดใชม้ือบีบส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่
               (3)  เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใชก้บัไฟรถยนต์
               (4)  เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
               (5)  ชดุป้องกนักระดูกคอเคล่ือน
               (6)  ชดุเฝือกลม 
               (7)  ชดุให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส ำหรับส่งท่อกำ๊ซ
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               (8)  อปุกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน
                (9)  เกำ้อี้เคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดพบัเกบ็ได้

             (10)  ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
 

        8.8  รถจักรยานยนต์           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ ำ
                (1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี  ที่ก ำหนดไม่เกนิ 5 ซีซี หรือขนำด
                     เกนิกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนดไม่เกนิ 5 ซีซี เป็นรถจกัรยำนยนต์ตำม

                    ขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้
               (2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่ำจดทะเบียน
               (3)  กำรจดัซ้ือรถจกัรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
                     ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
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    ข.  รถประจ้าต้าแหน่ง
         8.9  รถประจ้าต้าแหน่ง
              8.9.1 ระดับรองอธิบดี                ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  2,200  ซีซี หรือ

               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 130 กโิลวัตต์
                -  ระดับรองอธิบดี  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

              8.9.2 ระดับอธิบดี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500  ซีซี หรือ
              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์
               -  ระดับอธิบดี  รองปลัดกระทรวง  เอกอคัรรำชทูตประจ ำกระทรวง
                   ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
                   ฝ่ำยกำรเมือง  เลขำนุกำรรัฐมนตรี  ผู้ชว่ยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
                   หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

             8.9.3 ระดับ               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500  ซีซี หรือ
                    ปลัดกระทรวง               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 160 กโิลวัตต์
                -  ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรง

                   ต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

            8.9.4 ระดับรฐัมนตรี               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี หรือ
              ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์

                -  ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี
                   รัฐมนตรีชว่ยว่ำกำรกระทรวง  รองประธำนวุฒิสภำ
                   รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่น
                   ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

            8.9.5 ระดับรองนายก               ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกนิ  3,000  ซีซี หรือ
                   รฐัมนตรี               ก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกนิ 180 กโิลวัตต์

               -  ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้น ำฝ่ำยค้ำน
                    ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
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 9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
     9.1  กบไฟฟ้า แบบมือถือ           ขนำด 5 น้ิว

          1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์  ควำมเร็วรอบ
               ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขั้นต่ ำ

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

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

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

 9.2.4  ขนำด 9 น้ิว (230 มิลลิเมตร) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
          1,800 วัตต์  ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ   6,000 รอบต่อนำที
          -  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดแผ่นเจยีขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ :  เคร่ืองเจยี/ตัด  มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเคร่ืองหินเจยีระไน
                            หรือเคร่ืองเจยี/ขดั/ตัด  หรือเคร่ืองขดั/ตัด

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

               ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดฐำนขดัขั้นต่ ำ

 9.3.2  แบบสำยพำน
           1)  ขนำด 75 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์

          2)  ขนำด 100 มิลลิเมตร ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดฐำนขดัขั้นต่ ำ
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     9.4  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  9.4.1  ขนำด 8 น้ิว 
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์ 
                ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที

          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขั้นต่ ำ 

 9.4.2  ขนำด 9 น้ิว 
          1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์ 
               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
          2)  ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 
          3)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเล่ือยขั้นต่ ำ 
 

     9.5  เครื่องลอกบัว           ขนำด 12 มิลลิเมตร
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์ 

               ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดหัวจบัแกนดอก หรือจ ำปำจบัดอกขั้นต่ ำ
            หมายเหตุ : เคร่ืองลอกบัว  มีช่ือเรียกช่ืออืน่คือเคร่ืองเซำะร่อง
                           เคร่ืองท ำบัว หรือแกะลำย 
 

     9.6  เครื่องตัดเหล็ก  9.6.1  ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
           แบบมือถือ           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้

 9.6.2  ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
           1)  ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์

          2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
            หมายเหตุ : เคร่ืองตัดเหล็ก มีช่ือเรียกช่ืออืน่ คือ กรรไกรไฟฟ้ำ  เคร่ืองตัดแผ่นโลหะ

     9.7  แม่แรงตะเฆ่           1)  เป็นแม่แรงแบบตะเฆ ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถอื
          2)  ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ
 

     9.8  แม่แรงยกกระปุกเกียร์  9.8.1  ขนำด   800 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ   800 กโิลกรัม
 9.8.2  ขนำด 1,000 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,000 กโิลกรัม 
 9.8.3  ขนำด 1,200 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,200 กโิลกรัม 
 9.8.4  ขนำด 1,500 กโิลกรัม  สำมำรถยกหรือรับน้ ำหนักได้ขั้นต่ ำ 1,500 กโิลกรัม 
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 10.  ครุภัณฑ์ส้านักงาน
      10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร  10.1.1  ชนิด ขำว-ด ำ
             ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ ำ  

          2)  เป็นระบบมัลติฟงักช์ั่น
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้
 
 10.1.2  ชนิด ขำว-ด ำ  สี
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ ำ  
          2)  เป็นระบบมัลติฟงักช์ั่น
          3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยำยได้

      10.2 เครื่องพิมพ์ส้าเนา  10.2.1  ควำมละเอยีด 300 x 400 จดุต่อตำรำงน้ิว
             ระบบดิจิตอล           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ

          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ B4 

 10.2.2  ควำมละเอยีด 300 x 600 จดุต่อตำรำงน้ิว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ A3 

 10.2.3  ควำมละเอยีด 400 x 400 จดุต่อตำรำงน้ิว
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอยีดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ ำ
          2)  สำมำรถย่อ-ขยำยได้
          3)  พืน้ที่กำรพมิพใ์หญสุ่ดขนำดกระดำษ A3 

      10.3 เครื่องท้าลายเอกสาร  10.3.1 แบบตัดตรง
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นแบบท ำลำยขั้นต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกนิกว่ำ 4 มิลลิเมตร
 10.3.2 แบบตัดละเอยีด
          1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นแบบท ำลำยขั้นต่ ำต่อคร้ัง
          2)  ขนำดกระดำษหลังท ำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 5 มิลลิเมตร และ

                ควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร
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       10.4  เครื่องเจาะกระดาษ  10.4.1  แบบเจำะกระดำษมือโยกและเขำ้เล่มมือโยก 
               และเข้าเล่ม           1)  เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง

          2)  เขำ้เล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว
          3)  เขำ้เล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4 
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้ 

 10.4.2  แบบเจำะกระดำษไฟฟำ้และเขำ้เล่มมือโยก
          1)  เป็นชนิดสันห่วง
          2)  เขำ้เล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว 
          3)  เขำ้เล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
          4)  ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

       10.5  เครื่องนับธนบัตร           1)  เป็นชนิดต้ังโต๊ะหรือต้ังพืน้
          2)  เป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์

       10.6  เครื่องปรับอากาศ           1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บีทียู
               แบบแยกส่วน           2)  รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดต้ัง

          3)  เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น
               ขนำดไม่เกนิ 40,000 บีทียู  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
               ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5
          4)  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่ง
               ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั
          5)  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
          6)  กำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกขอ้ 3) 
               นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพือ่เป็นกำรประหยัดพลังงำน
               ควรพจิำรณำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศที่มีค่ำประสิทธิภำพ
               พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
          7)  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
               (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังน้ี  สวิตช ์1 ตัว  
                    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร 
                    สำยไฟยำวไม่เกนิ 15 เมตร
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          8)  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
              (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)
               (1)  ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู  4,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู  5,500  บำท 
               (2)  ชนิดตู้ต้ังพืน้
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 33,000 บีทียู  5,000  บำท 
                    ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 42,000 บีทียู  6,000  บำท 
               (3)  ชนิดติดผนัง
                    ขนำด 12,000-24,000 บีทียู  3,000  บำท 

      10.7 เครื่องฟอกอากาศ           1)  ท ำงำนด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย
             แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน                (1)  แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 
             หรือ แบบติดผนัง                (2)  สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
             หรือ แบบเคลื่อนยา้ย                (3)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง

                    ประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%  
                    จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล 
               (4)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
                    ควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ 
                    หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
               (5)  แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อตัรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ ำกว่ำ
                    500 ซีเอฟเอม็ และ 1,000 ซีเอฟเอม็
               (6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.8 เครื่องดูดฝุ่น           1)  สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
           2)  เป็นรำคำพร้อมอปุกรณ์

      10.9 เครื่องขัดพื น           1)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 น้ิว
           2)  ใชไ้ฟฟำ้

          3)  รำคำพร้อมอปุกรณ์
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       10.10 ถังน ้า  10.10.1  แบบไฟเบอร์กลำส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.2  แบบพลำสติก
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

 10.10.3  แบบสเตนเลส
            1)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จนุ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 
            3)  รำคำไม่รวมขำต้ัง และไม่รวมค่ำติดต้ัง

       10.11  เครื่องพิมพ์             1)  ควำมละเอยีดในกำรพมิพ ์  300 x 300 จดุต่อตำรำงน้ิว 
                บัตรพลาสติก             2)  จ ำนวนควำมจบุัตรเตรียมพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ  100  ใบ
                แบบหน้าเดียว             3)  จ ำนวนควำมจบุัตรที่พมิพแ์ล้วไม่น้อยกว่ำ  30 ใบ
             4)  ควำมเร็วในกำรพมิพสี์ไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง

            5)  ควำมเร็วในกำรพมิพบ์ัตรสีขำว-ด ำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

      10.12  เครื่องสแกน             1)  รองรับลำยน้ิวมือ 3,000 ลำยน้ิวมือ
               ลายนิ วมือ             2)  สำมำรถบันทึกขอ้มูลได้  100,000 รำยกำร
               ชนิดบันทึกเวลา             3)  หน้ำจอ LCD
               เข้าออกงาน             4)  สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
             5)  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจดักำรเวลำท ำงำน

            6)  รำคำไม่รวมค่ำติดต้ัง

      10.13  โต๊ะหมู่บูชา             1)  ท ำด้วยไม้สัก 
            2)  มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 น้ิว
            3)  มีฐำนรองโต๊ะหมู่

235



87

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

      10.14  ตู้เหล็ก  10.14.1  แบบ 2 บำน
            1)  มีมือจบัชนิดบิด
            2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
            3)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)

 10.14.2  แบบ 4 ล้ินชกั 
            1)  มีหูล้ินชกั
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)

      10.15  ตู้ล็อกเกอร์             แบบ 18 ชอ่ง
            1)  มีมือจบัชนิดฝัง
            2)  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)
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 11.  ครุภัณฑ์ส้ารวจ
       11.1  กล้องระดับ  11.1.1  ขนำดก ำลังขยำย   24  เท่ำ

           1)  เป็นกล้องชนิดอตัโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator
               ที่มีชว่งกำรท ำงำนของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอยีดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม. 
                ไม่เกนิ + / - 2 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกนิกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอำ่นมุมรำบ 360 องศำ มีขดีก ำกบัทุกๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อำ่นค่ำมุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศำ
         14)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณไม่เกนิ 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         16)  อปุกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.1.2  ขนำดก ำลังขยำย 30 เท่ำ
           1)  เป็นกล้องชนิดอตัโนมัติพร้อมขำต้ัง
           2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
           3)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
           4)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร

237



89

ช่ือครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

           5)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
           6)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
           7)  ค่ำตัวคูณคงที่ 100
           8)  มีระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator
               ที่มีชว่งกำรท ำงำนของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
           9)  ควำมละเอยีดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กโิลเมตร 
                ไม่เกนิ + / - 1.5 มิลลิเมตร
         10)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกนิกว่ำ 10 ลิปดำ 
               ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
         11)  มีจำนองศำอำ่นมุมรำบ 360 องศำ มีขดีก ำกบัทุก ๆ 1 องศำ
         12)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80  มิลลิเมตร
         13)  อำ่นค่ำมุมโดยตรงไม่เกนิ  1  องศำ
         14)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณไม่เกนิ 6 ลิปดำ
         15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         16)  อปุกรณ์ประกอบด้วย
               (1)  มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้
               (2)  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
               (3)  มีฝำครอบเลนส์
               (4)  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

       11.2  กล้องวดัมุม  11.2.1  แบบธรรมดำ ชนิดอำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 1 ลิปดำ
           1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
           2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
           3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ ำกว่ำ 40  มิลลิเมตร
           4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100  เมตร
                ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1  องศำ 20 ลิปดำ
           5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ  2  เมตร
           6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
           7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
           8)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
           9)  ควำมไวของระดับน้ ำฟองยำว  40 พลิิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
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         10)  อำ่นค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและด่ิงได้ไม่เกนิ 1 ลิปดำ
         11)  อำ่นค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและด่ิงไม่เกนิ 6 พลิิปดำ
         12)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
         13)  อปุกรณ์ประกอบ
                -  มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
                -  มีฝำครอบเลนส์
                -  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับอำ่นจำนองศำติดภำยใน  
                   หรือภำยนอกตัวกล้อง
                -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
           หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

 11.2.2  แบบอเิล็กทรอนิกส์
           1)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด  5 พลิิปดำ (ระบบอตัโนมัติ )
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  ระบบอตัโนมัติโดยใช ้ Compensator 
                     มีชว่งกำรท ำงำน + / -3 ลิปดำ
               (9)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ เป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) 
                    ทั้ง 2 หน้ำ ของตัวกล้อง
             (10)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (11)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  ควำมไวของระดับฟองยำว  40 พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (14)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
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             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อปุกรณ์ประกอบ
                    -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           2)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 5 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย 30 เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                    2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   40  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
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             (16)  อปุกรณ์ประกอบ
                      -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ

                    -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                    -  มีฝำครอบเลนส์       
                    -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                    -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ :  กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี

           3)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 10 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  30  เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
                    ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
              (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
            (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
            (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
            (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
            (14)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
            (15)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
            (16)  อปุกรณ์ประกอบ
                   -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                   -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                   -  มีฝำครอบเลนส์       
                   -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                   -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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           4)  อำ่นค่ำมุมได้ละเอยีด 20 พลิิปดำ
               (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพต้ังตรง
               (2)  ก ำลังขยำย  26  เท่ำ
               (3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
               (4)  ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
                     2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
               (5)  ระยะมองเห็นภำพชดัใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
               (6)  ค่ำตัวคูณคงที่  100
               (7)  ค่ำตัวบวกคงที่  0
               (8)  เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ 
                    พลิิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอำ่นได้บนจอ LCD 
                    (Liquid Crystal Display)
               (9)  แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ  20  พลิิปดำ
             (10)  ค่ำควำมถกูต้องในกำรอำ่นมุม  ( Accuracy ) ไม่เกนิ  10  พลิิปดำ
             (11)  ควำมไวของระดับฟองกลม  10  ลิปดำ   / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (12)  ควำมไวของระดับฟองยำว   60  พลิิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
             (13)  สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมด่ิง
             (14)  มีระบบให้แสงสว่ำงส ำหรับกำรอำ่นจำกจอแสดงผล
             (15)  มีแบตเตอร่ีติดต้ังภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
             (16)  ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
             (17)  อปุกรณ์ประกอบ
                     -  ขำกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชดุ
                     -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง  
                     -  มีฝำครอบเลนส์       
                     -  ที่ชำร์ทแบตเตอร่ี     
                     -  มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
            หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลขซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
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       11.3  เครื่องหาพิกัด            1)  มีเคร่ืองรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
               ด้วยสัญญาณ            2)  มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
               ดาวเทียม            3)  บันทึกขอ้มูลต ำแหน่งพกิดัได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จดุ 
               แบบพกพา                 และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง

           4)  บันทึกขอ้มูลค่ำพกิดัโดยอตัโนมัติได้ถงึ 10,000 จดุ
           5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจอุยู่ และขอ้มูลต ำแหน่งสถำนที่ส ำคัญ
                ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ต ำแหน่ง
           6)  มีเขม็ทิศอเิล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัด
               ควำมดันบรรยำกำศ
           7)  มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ผ่ำนทำง USB port 
               แบบ High-Speed
            หมายเหตุ : เคร่ืองหำพิกดัด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีช่ือเรียกอืน่คือ

                           เคร่ืองอำ่นพิกดัทำงภูมิศำสตร์

       11.4  เครื่องตรวจจับ            1)  ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถโุลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50  เมตร
               โลหะใต้ดิน            2)  สำมำรถใชหู้ฟงัในกำรเตือนเมื่อพบวัตถโุลหะ
            3)  มีหน้ำจอแสดงผล

           4)  สำมำรถใชพ้ลังงำนไฟฟำ้
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 12.  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
       12.1  กล้องจุลทรรศน์  12.1.1  ชนิดตำเดียว

           1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
           2)  เลนส์ใกล้ตำ ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่
           3)  เลนส์วัตถ ุ  ก ำลังขยำย 
                    4 x 1 หัว
                  10 x 1 หัว   
                  40 x 1 หัว   
           4)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
           5)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
           6)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ

 12.1.2  ชนิด 2 ตำ
           1)  งำนกำรสอน
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กบัที่
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง 
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่  มี  Field number
                     ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หัว
                       10 x 1 หัว   
                       40 x 1 หัว
                     100 x 1 หัว   
                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้
                      ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ
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           2)  งำนวิจยั
                (1)  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
                (2)  หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่ 
                     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มปรับควำมสูงให้เหมำะกบัผู้ใช้
                (3)  เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
                     ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่มี  Field number 
                     ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร
                (4)  เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic  
                     Parfocal  ก ำลังขยำย
                         4 x 1 หัว
                       10 x 1 หัว   
                       40 x 1 หัว   
                      100 x 1 หัว   
                (5)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุชนิดหัวกลับ (Inward Tilt) 
                      สำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง     
                (6)  ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
                (7)  ใชไ้ฟ 220 โวลต์
                (8)  มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกนัเชื้อรำ

 12.1.3  ชนิด 3 ตำ พร้อมชดุถำ่ยภำพระบบดิจติอล
            1)  ตัวกล้องจลุทรรศน์ 
                (1)  หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอยีงไม่เกนิ 30 องศำ
                (2)  เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง ก ำลังขยำย 10X  จ ำนวน 1 คู่
                     เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกนัเชื้อรำ
                (3)  เลนส์วัตถ ุชนิด Plan Achromat มีระบบป้องกนัเชื้อรำ 
                     มีก ำลังขยำยไม่ต่ ำกว่ำ 4 ก ำลังขยำย
                         4 x N.A. 0.01
                        10 x N.A. 0.25
                        40 x N.A. 0.65
                      100 x N.A. 1.25
                (4)  แป้นบรรจเุลนส์วัตถ ุสำมำรถบรรจเุลนส์วัตถไุด้ไม่น้อยกว่ำ 4 ชอ่ง 
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           2)  กล้องถำ่ยภำพระบบดิจติอล 
                (1)  ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
                (2)  สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพสด (Live) ผ่ำนคอมพวิเตอร์ได้
           3)  โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถท ำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้ 

       12.2  เครื่องนับเม็ดยา            1)  เป็นเคร่ืองนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
           2)  มีอตัรำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
           3)  มีระบบชว่ยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเน่ือง 
                และนับได้อย่ำงถกูต้อง
           4)  ชอ่งทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอยีง
                เพือ่ชว่ยไม่ให้เม็ดยำแตก

       12.3  เครื่องวดัความ            1)  เป็นเคร่ืองมือส ำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
               เป็นกรด-ด่าง                ของสำรละลำยแบบต้ังโต๊ะ
               แบบตั งโต๊ะ            2)  ควำมสำมำรถของเคร่ือง อย่ำงน้อยสำมำรถวัดค่ำ

                ควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำมต่ำงศักย์  และอณุหภูมิได้ 
                มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข

            3)  สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH  ได้อย่ำงน้อย 3 จดุ
           4)  ระบบชดเชยอณุหภูมิ แบบ Manual  และ/หรือ แบบอตัโนมัติ
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

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

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

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า   
1 หน่วย 

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

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

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

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

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

 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 ราคา 350,000 บาท 

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

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
2 หน่วย 

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

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

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

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

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

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

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์  (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 
 

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

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

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู ้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 
 

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

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

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 หน่วย  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

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

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

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

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

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

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

 
 

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

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

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

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

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

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

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

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

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

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

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

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

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

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

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

 
 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

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

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

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

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

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

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

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

 
14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคา 20,000 บาท  

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถท างานในระบบ 

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

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

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

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

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

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

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ 
 
 

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

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

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

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

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

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

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

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

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

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

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

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์  

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

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี ้Signature matching, Protocol 

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

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

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

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

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

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack  
 

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

ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

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

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

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

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

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

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

 

266



 14 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท 

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

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

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

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

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

ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครื่อง

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

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

Layer7 Load Balance  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
 
 
53. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 

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

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

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

2) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 
และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร 

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

หรือ Nylon ได้ 
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้ 

 
54. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท 

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

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

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

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

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

 
58. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

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

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

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

 
60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ทุรกันดาร หรือ

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

ราคาที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น

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

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

9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น 
CSA-STAR เป็นต้น 

10.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน 

11.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

13. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่าหมึกพิมพ์ขาว -ด าที่ปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5                 
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.04 บาท     
ต่อแผ่น 

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

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

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

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

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

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

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

14. ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรค านึงถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์   
ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

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

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

17. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน  
การจัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 

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

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

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
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ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

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

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

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
 

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

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

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก เช่น การจัดหน้า

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

วีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 
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   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12  LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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3 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX 

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

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

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

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

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

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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6 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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7 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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9 
 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
 
9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

กว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

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

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

 
10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 

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

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

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

คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้

เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด

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

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
 
12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

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

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

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 

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

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

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

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม 
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอ่ืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายเท่านั้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ควรพิจารณาก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมของอุปกรณ์ที่จัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ประเภทของกล้องวงจรปิด ลักษณะการใช้งาน 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่วไป ของบุคคล 
ภายในอาคาร 

2. รักษาความปลอดภัยของส านักงาน 
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะ

ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง 
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่ว ไป ของบุคคล 
ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพ้ืนที่ที่มีแสง
สว่างน้อย 

2. รักษาความปลอดภัยของส านักงาน  
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะ

ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง 
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น 

4. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มี
ฝุ่นและกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66  

3.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่บริเวณกว้าง
และในพื้นที่ท่ีมีแสงสว่างน้อย 

2. ตรวจจับภาพโดยสามารถปรับมุมมอง หรือขยาย
ภาพทั่วไป 

3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย 

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

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่บริเวณกว้าง
และในพื้นที่ท่ีมีแสงสว่างน้อย 

2. ตรวจจับภาพโดยสามารถปรับมุมมอง หรือขยาย
ภาพประสิทธิภาพสูง 

3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย 

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

ประเภทของกล้องวงจรปิด ลักษณะการใช้งาน 

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

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

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุคคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

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

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุคคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย 
4. ตรวจนับจ านวนบุคคล 
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต

พ้ืนที่ต้องห้าม 
6. ตรวจจับภาพอ่ืนๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง 

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

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

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบใบหน้าบุคคล กับภาพฐานข้อมูล
ผู้ต้องสงสัย 

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

พ้ืนที่ต้องห้าม 
8. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น

และกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66  
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 

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

2. วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบใบหน้ าบุคคล กับภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย 

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

พ้ืนที่ต้องห้าม 
7. ตรวจจับภาพอ่ืนๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง 
8. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น

และกันฝนกันน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP66 
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 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

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

 เพ่ือสืบสวน สอบสวน         จ านวน ……….. ชุด 
 เพ่ือการจราจร                 จ านวน ……….. ชุด 
 อ่ืนๆ ……………………………… จ านวน ……….. ชุด 

องค์ประกอบระบบ 
1. จุดติดตั้ง (Site) จ านวน …………………. จุด 
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   กล้อง IP จ านวน ……… ชดุ   
 มุมมองคงที ่จ านวน ……… ชุด  ปรับมุมมอง จ านวน ……… ชุด  อ่ืนๆ ……………. จ านวน …….. ชุด 
3. ชุดหุ้มกล้องส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน ……… ชุด 
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จ านวน ……… ชุด รองรับภาพจากกล้อง ฯ จ านวน ……….. ชุด 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………. 

โทรศัพท ์……………………………….. โทรสาร ………………………….. 
มือถือ ……………………………………. Email  …………………………….. 

 
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประเภทกล้อง ชุดกล้อง IP จ านวน …………. ชุด 
ความละเอียดของภาพ  2MP      3MP      5MP      4K 

 อ่ืนๆ ………………… 
ระบบการบีบอัดภาพ  H.264    H.265    MPEG-4    อ่ืนๆ ........................  

1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องส าหรับภายนอกอาคาร 
      มาตรฐาน IP66                    อ่ืนๆ .......………………………… 
      มาตรฐาน IP67            
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1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล 
ระยะเวลาในการเก็บภาพ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 อ่ืนๆ ………………………… 
ความละเอียดของการบันทึกภาพ  2MP      3MP      5MP      4K 

 อ่ืนๆ ………………… 
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame 
Per Second) 

 10 เฟรมต่อวินาที         15 เฟรมต่อวินาที 
 25 เฟรมต่อวินาที         อ่ืนๆ ………………… 

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

เลขที่ 
จุดติดตั้ง 
(1-6)* 

ประเภทจุด
ติดต้ัง 
(1-5)* 

ต าแหน่งติดตั้งกล้อง จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
จุดติดตั้ง ประเภทจุดติดตั้ง 

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

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