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ขอบเขตของงาน (Terms of  Reference: TOR) 

ประกวดราคาจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา 

ชุดเครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

1. ความเปนมา 

 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 

2560) มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติ และมีทักษะท่ีจําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได ดังนั้นเพ่ือใหบัณฑิตมีความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องมือ และอุปกรณดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยางถูกตองและเหมาะสม

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑทางการศึกษาดังกลาว เพ่ือใชในการ

ฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหแกนักศึกษา  

 

2.วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ เครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซ่ึงยังไมมีการ

จัดซ้ือมากอนหนานี้ 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

  3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่ อ ง จ าก เป นผู ท่ี ไ ม ผ า น เ กณฑ ก า รประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง านของผู ป ร ะกอบการตามระ เบี ยบ 
ท่ี รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง กํ าหนดตาม ท่ีประกาศเผยแพร ในระบบเครือข ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 3.6 มี คุณสมบัติและไม มีลั กษณะตองห ามตาม ท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัด ซ้ือจัดจ า ง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9 ไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิ เสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรั ฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10 ยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3.11  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

 3.12 ผู ยื่ นขอ เสนอตองไมอยู ในฐานะเปนผู ไมแสดงบัญชีรายรับรายจ าย  หรือแสดงบัญชี 

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 3.13 ยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจาก

บริษัทผูผลิตเพ่ือใหบริการดานอะไหลและการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวัดท่ีประกวดราคาดังกลาว 

3.15 ผูเสนอราคารายการท่ี 4.1-4.6 ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ หรือไดรับการแตงตั้ง 

    3.16 ผูเสนอราคารายการท่ี 4.7-4.11 ตองเปนผูไดรับการแตงตั้ง 

 

 4.รายการครุภัณฑท่ีซ้ือขาย 

เครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวย 

4.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา จํานวน 2 ชุด  

4.2 อุปกรณ Lockout Tagout จํานวน 2 ชุด  

4.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวน 2 ชุด  

4.4 อุปกรณในการทํางานเก่ียวกับปนจั่นและงานยก จํานวน 2 ชุด  

4.5 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 2 ชุด  

4.6 ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู 

4.7 เครื่องตรวจวัดกาซชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด 

4.8 เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด จํานวน 1 ชุด  

4.9 เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยนิ จํานวน 1 ชุด  
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 4.10 เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนตอมนุษย จํานวน 1 ชุด 

 4.11 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด 
 

หมายเหต:ุ ผูเสนอราคาสามารถย่ืนขอเสนอราคาเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการหรอืรายการท้ังหมด 

ก็ได ตามรายการขางตน 
 

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 5.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา จํานวน 2 ชุด  

5.1.1  เปนอุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา สําหรับใชสาธิตและทําการทดลองดาน

ไฟฟาแรงต่ํา สําหรับแสดงใหเขาใจหลักการของไฟฟา และพ้ืนฐานการทํางานของไฟฟา โดยมีเครื่องมือสําหรับชาง

ไฟฟา และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลดานไฟฟาท่ีจําเปนแตละชุด ประกอบดวย 

5.1.1.1 แผงจําลองทางไฟฟา จํานวน 1 แผง ทําจากแผงเหล็กเคลือบสี ติดต้ังบนลอเลื่อน  

เพ่ือใหสามารถเคลื่อนยาย เพ่ือนําไปใชในการสอนในหองภายนอกไดโดยสะดวก แผงโลหะหรือไมตองมีขนาด 

กวางไมนอยกวา 200 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร และตองมีแผงหลังทําดวยโลหะท่ีมีน้ําหนักเบา

หรือไมท่ีมีความแข็งแรง สามารถยึดเกาะวัสดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน้ําหนักได ท้ังนี้

การจายไฟฟาหลักของแผง ตองเปนไฟฟา 220 โวลต ตามมาตรฐานการไฟฟาทองถ่ิน โดยใชเตาเสียบชนิด 3 ขา 

มีขาสายดินและใหติดต้ังอุปกรณดานความปลอดภัยทางไฟฟา เบรกเกอรชนิดตัดไฟรั่ว (RCBO, RCCB) และมี

สวิตชเปด-ปด เพ่ือเริ่มการใชงาน แผงจําลองทางไฟฟา ตองประกอบดวย  

1) มิเตอรกําลังไฟฟา (kW-hr) เปนมิเตอรวัดกําลังไฟฟา 220 โวลต 1 เฟส สามารถแสดง

กําลังไฟฟาเปนหนวย กิโลวัตต-ชั่วโมง ได จํานวน 1 มิเตอร  

2) จอแสดงกระแสไฟฟา (Amps) ซ่ึงสามารถแสดงกระแสไฟฟารวมเปน Ampere          

ได จํานวน 1 จอ  

3) จุดตรวจวัดกระแสไฟฟา เปนจุดท่ีใหสามารถนําเครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป 

(Clamp Meter) หรือ ไขควงตรวจกระแสไฟฟา (ไขควงเช็คไฟ) หรือ เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟาแบบไรสัมผัส 

(Non-contact Voltage Detector) เขาตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟา หรือตรวจวัดการมีอยูของกระแสไฟฟาได

โดยสะดวก จํานวน 1 จุด  

4) จุดตรวจวัดแรงดันไฟฟา เปนจุดท่ีใหสามารถนําเครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป 

(Clamp Meter) เขาตรวจวัดปริมาณแรงดันไฟฟา ไดโดยสะดวกและปลอดภัย จํานวน 1 จุด 

5) จุดทดสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา เปนจุดท่ีจําลองเหตุการณปริมาณไฟฟารั่วไหลใน

ระดับ 5, 15, 30 มิลลิแอมป เพ่ือใหวงจรตัดกระแสไฟฟารั่วสามารถแสดงการทํางานได  
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6) จุดทดสอบกระแสไฟฟาเกินพิกัด เปนจุดท่ีจําลองเหตุการณปริมาณกระแสไฟฟาไหลเกิน

พิกัด ในระดับ 5%, 10%, 25%  เพ่ือใหวงจรตัดกระแสไฟฟาเกินพิกัด สามารถแสดงการทํางานได 

7) จุดทดสอบกระแสไฟฟาลัดวงจร เปนจุดท่ีจําลองเหตุการณกระแสไฟฟาไหลลัดวงจร  

เพ่ือใหชุดตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรทํางานทันทีตามท่ีมาตรฐานของทองถ่ินหรือสากลกําหนด  

8) จุดทดสอบสายดินสําหรับเตารับไฟฟา ประกอบดวย เตารับตอสายปกติและผิดปกติ 

อยางนอย 8 เตารับ เพ่ือใหอุปกรณทดสอบสายดินสําหรับเตารับไฟฟาสามารถทดลองใชไดสะดวก  

9) ตองจัดใหมีปายบงชี้แสดงชื่ออุปกรณตางๆ และคําแนะนําการใชงานแบบยอไวบนแผง 

เพ่ือใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก 

 

  
ตัวอยางรูปแบบแผงจําลองทางไฟฟา 

 

5.1.1.2 เครื่องมือสําหรับชางไฟฟา (Electrician’s Hand Tools) เปนอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน

ไฟฟาแรงต่ํา ตองสามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต โดยมีเครื่องหมายหรืออักษรระบุอัตราการ

ทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต ใหเห็นไดโดยสะดวกและเปนไปตามมาตรฐานสากล  ประกอบดวย 

1) คีมปากตาย มีขนาดความยาวไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน  

2) คีมตัดสายไฟ มีขนาดความยาวไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

3) ประแจ ไมนอยกวา 6 ขนาด ซ่ึงมีขนาดแตกตางกัน จํานวน 1 ชุด   

4) ไขควงตรวจกระแสไฟฟา (ไขควงเช็คไฟ) ทําจากโลหะและพลาสติก สามารถทนตอ

แรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต และสามารถ แสดงผลเปนสัญญาณแสง เม่ือสวนตรวจวัดของเครื่องมือวัด

สัมผัสกับไฟฟาแรงต่ําท่ีแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 ดาม  

5) เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟาแบบไรสัมผัส (Non-contact Voltage Detector) ทําจาก

โลหะ พลาสติก สามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต และสามารถ แสดงผลเปนสัญญาณแสงและ

เสียง โดยไมจําเปนท่ีจะตองสัมผัสกับไฟฟาแรงต่ําแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 เครื่อง  
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6) เครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป (Clamp Meter) เปนเครื่องมือท่ีสามารถใชวัดคา

กระแสไฟฟา และคาทางไฟฟาอ่ืน ๆ ไดหลายคา โดยมีหวงสําหรับใชวัดกระแสไฟฟา โดยวัดรอบสายไฟฟามีมี

กระแสไฟฟาอยู ตองไดตาม มาตรฐาน มอก., EN, IEC อยางใดอยางหนึ่งหรือเทียบเทา จํานวน 1 เครื่อง 

7) เครื่องทดสอบเตารับไฟฟาอยางงาย (Easy Receptacle Checker)  เปนเครื่องมือท่ี

สามารถใชวัดตําแหนงของสายไฟฟาท่ีตอเขาเตารับได และสามารถแสดงคาผิดปกติของเตารับได เหมาะสมกับ

แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 เครื่อง 

5.1.1.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลทางไฟฟา (Electrician’s PPE)  

1) ถุงมือชางไฟฟา Class 00 หรือ Class 0  ประกอบดวย 

1.1)  ถุงมือยางสําหรับกันไฟฟา Class 00 หรือ Class 0 สามารถทนตอแรงดันไฟฟาได

ไมนอยกวา 500 โวลต หรือ 1,000 โวลต โดยใหมีขนาดเบอร 10  จํานวน 1 คู 

1.2) ถุงมือหนังครอบถุงมือยาง ทําจากหนังสัตวแท โดยใหมีความยาวท่ีสั้นกวา ถุงมือ 

หลักตามมาตรฐานสากล  เพ่ือปองกันการขีดขวน สึก ของมีคมตาง ๆ ไมใหเขาถึงผิวของถุงมือยางดานใน ขนาด

เบอร 10 หรือเหมาะสมกับ ถุงมือตามขอ 1) โดยตองเปนถุงมือหนังท่ีออกแบบสําหรับการสวมครอบถุงมือยางตาม

ขอ 1) จํานวน 1 คู 

2) ถุงผาใสถุงมือ ทําจากผาดิบหรือผาหนาท่ีแข็งแรง สําหรับบรรจุ ถุงมือยางและถุงมือหนัง

ครอบถุงมือยาง โดยไมตองมีการพับ จํานวน 1 ใบ 

3) รองเทาชางไฟฟา เปนรองเทาบูทสําหรับชางไฟฟา ทําจากหนังแท ตองสามารถสามารถ

ทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 500 โวลต จํานวน 1 คู ขนาดเบอร 8 ตามมาตรฐานยุโรปหรือเทียบเทา 

4) หมวกชางไฟฟาพรอมหนากากกระบังหนาชางไฟฟา เปนหมวกนิรภัยสําหรับชางไฟฟา 

พรอมติดต้ังหนากากกระบังหนา สําหรับชางไฟฟาโดยเฉพาะโดยสามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 500 

โวลต จํานวน 1 ใบ  

5.1.2 ผูจําหนายตองจัดทําแบบแสดงรายละเอียด การติดตั้ง จุดตาง ๆในแผงจําลองทางไฟฟา เพ่ือขอ

อนุมัติ โดยมีรายละเอียดของวัสดุท่ีใช ขนาด รูปราง ลักษณะใหเห็นไดชัดเจน   

5.1.3 ตองมีกระเปา กลอง หรือภาชนะบรรจุ เพ่ือบรรจุ อุปกรณตาม 5.1.1.2 และ 5.1.1.3 ให

เรียบรอยเหมาะสมในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ โดยสามารถบรรจุไวรวมในภาชนะเดียวกันหรือหลายภาชนะก็ได 

5.1.4 จัดใหมีชุดปดคลุมทําดวยผาใบ Polyester หรือดีกวา เพ่ือปองกัน น้ํา ฝุน สําหรับแผงจําลอง

พรอมอุปกรณ 

5.1.5 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ  

5.1.6 ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันท่ีสงมอบ 
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5.2 อุปกรณ Lockout Tagout จํานวน 2 ชุด  

5.2.1 เปนอุปกรณสําหรับใชตัดพลังงานท่ีอาจเปนอันตราย โดยล็อกไปท่ีอุปกรณไฟฟาและเครื่องกล 

เพ่ือปดก้ันพลังงาน แตละชุด ประกอบดวย 

5.2.1.1 แผงอุปกรณ Lockout Tagout  หรือแผงอุปกรณตัดแยกพลังงานดานไฟฟา จํานวน 2 

แผง เปนแผงเหล็กเคลือบสี ติดตั้งบนลอเลื่อน เพ่ือใหสามารถเคลื่อนยาย ไดโดยสะดวก แตละแผงตองมีขนาด

กวาง X ยาว ไมนอยกวา 120 X 120 เซนติเมตร เม่ือประกอบกับขาและลอแลวมีความสูง 180 เซนติเมตร ขนาด 

Size L หรือเทียบเทา แผงดังกลาวสามารถยึดเกาะวัสดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน้ําหนักได  

โดยอุปกรณในขอ 1) ถึง 3) จะตองติดตั้งแบบกระจายในแผงใดแผงหนึ่ง เม่ือรวมท้ังสองแผงแลว

จะตองมีอุปกรณครบถวน ตามรายการอุปกรณดังตอไปนี้  

1) ตูจายไฟฟา (Load Center) ประกอบดวย 

- อุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟาหลัก (Main Circuit Breaker) ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 

IEC หรือเทียบเทา ขนาดไมนอยกวา 30 Amps จํานวน 1 ตัว  

- อุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟายอย (Branch Circuit Breaker) ผลิตตามมาตรฐาน 

มอก. IEC หรือเทียบเทา มีอุปกรณตัดไฟฟา อยางนอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกัน 

เชน Pin In ,Pin Out, Pin Out Wide โดยในแตละรูปแบบตองมีอุปกรณตัดแยก

และสอดคลองกับชนิดของอุปกรณท่ีใชในการล็อกอุปกรณตัดไฟฟาในรูปแบบตาง 

ๆ ตามท่ีไดนําเสนออุปกรณล็อกมาพรอมกันนี้ในแตละรูปแบบตองมีจํานวน 1 ตัว 

- ปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) มีสีแดง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. IEC หรือ

เทียบเทา เม่ือกดแลว ปุมจะถูกล็อกตําแหนงไว เม่ือบิดปุมสีแดง ปุมจะคลายตัวคืน

สูตําแหนงเดิม จํานวน 1 ตัว  

2)  อุปกรณตัดแยกพลังงานดานเครื่องกล  ประกอบดวย 

- ทอชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ชนิดสีฟา Class 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง     

½ นิ้ว ความยาวรวมไมนอยกวา 2 เมตร เดินทอจําลองบนแผงเหล็กเคลือบสี 

- เกตวาลวหรือประตูน้ํา (Gate Valve) ชนิดทองเหลืองหรือเทียบเทา ขนาดไมเล็กกวา 

½ นิ้ว จํานวน 1 อัน  

- บอลวาลว (Ball Valve) ชนิดทองเหลืองหรือเทียบเทา ขนาดไมเล็กกวา ½ นิ้ว 

จํานวน 1 อัน  

3) ตองจัดใหมีปายบงชี้แสดงชื่ออุปกรณตางๆ และคําแนะนําการใชงานแบบยอ ไวบนแผง 

เพ่ือใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก 
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ตัวอยางรูปแบบแผงอุปกรณ Lockout Tagout 

 

5.2.1.2 อุปกรณระบบ Lockout Tagout ประกอบดวย 

1) ชุดล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker Lockout Set : Miniature CB 

Lockout, Clamp CB Lockout Set) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยชุดล็อกหลายขนาด มีรายละเอียดดังนี้ 

- ตองมีชุดล็อกท่ีสามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนิดเข้ียว 

ล็อกอยูดานนอก (Pin-out) ท่ีเหมาะสมกับ Circuit Breaker ท่ีไดนําเสนอ จํานวน       

2 อัน 

- ตองมีชุดล็อกท่ีสามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนดิเข้ียวล็อก

อยูดานนอกแบบลําตัวกวาง  (Pin-out wide) ท่ีเหมาะสมกับ Circuit Breaker ท่ีไดนําเสนอ 

จํานวน 2 อัน 

- ชุดล็อกเบรกเกอรชนิดหนีบ ท่ีสามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit 

Breaker) ชนิดเข้ียวล็อกอยูดานใน (Pin-in) จํานวน 2 อัน 

- ตองมีชุดล็อกท่ีสามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนิดล็อกดวย

สกรู (Universal Circuit Breaker Lockout) จํานวน 2 อัน 

2) อุปกรณล็อกปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ตองสามารถล็อกหรือปดก้ันการใชงาน

ของปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ได เม่ือล็อกแลว จะไมสามารถใชงานปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) 

เพ่ือสั่งใหทํางานได จํานวน 1 ตัว  

3) อุปกรณล็อกเกตวาลวหรือประตูน้ํา (Gate Valve Lockout) ทําจากพลาสติก โดยตอง

สามารถล็อกเกตวาลวหรือประตูน้ําหลายขนาด ตั้งแต ขนาด 1 - 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด (แตละชุดไมนอยกวา 4 ชิ้น

ซ่ึงมีขนาดแตกตางกัน) 
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4) อุปกรณล็อกบอลวาลว (Ball Valve Lockout)  ทําจากพลาสติก โดยตองสามารถล็อก

บอลวาลว ขนาดเล็ก (ขนาดใดขนาดหนึ่ง แตไมเกิน 1 นิ้ว) ไดจํานวน 1 ชิ้น และขนาดใหญ (ขนาดใดขนาดหนึ่ง 

ตั้งแต 2 นิ้วข้ึนไป) ไดจํานวน 1 ชิ้น จํานวน 1 ชุด (แตละชุดไมนอยกวา 2 ชิ้น ซ่ึงมีขนาดแตกตางกัน) 

5) อุปกรณล็อกชนิดสลิง (Cable Lockout) มีความยาวไมนอยกวา 120 เซนติเมตร    

พรอมชุดจับยึดล็อก สลิง ทําจากโลหะหุมดวยพลาสติก โดยตองสามารถใชล็อกอุปกรณ เชน วาลวหรือตูไฟฟา     

ไดสะดวก จํานวน 1 เซต  

6) อุปกรณล็อกเตาเสียบขนาดเล็ก ตองสามารถใชล็อกเตาเสียบไฟฟาชนิด 220 Volts    

ท้ังแบบ 2 ขา และ 3 ขา ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก โดยเม่ือล็อกแลวจะไมสามารถใชงานได 

จํานวนอยางละ 1 อัน  

7) อุปกรณล็อกเตาเสียบขนาดใหญ ตองสามารถใชล็อกเตาเสียบไฟฟาชนิด Power Plug 

220 Volts และ Power Plug 380 Volts ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก โดยเม่ือล็อกแลวจะไม

สามารถใชงานได จํานวนอยางละ 1 อัน 

8) ถุงล็อกสําหรับเตาเสียบขนาดใหญมากหรือชุดควบคุมปนจั่นชนิดเหนือศีรษะตอง

สามารถใชล็อกเตาเสียบไฟฟาขนาดใหญพิเศษ และใชล็อกชุดควบคุมรอกไฟฟาหรือปนจั่นชนิดเหนือศีรษะ ได

โดยสะดวก และทําจากผา, หนัง, โลหะหรือพลาสติก เพ่ือปดก้ันไมใหทํางานไดโดยสะดวก หรือเม่ือล็อกแลวจะไม

สามารถใชงานได จํานวน 1 อัน 

9) อุปกรณล็อกขอตอระบบลมอัด (Pneumatic Fitting Lockout)  ตองสามารถใชล็อกขอ

ตอระบบลมอัด (Pneumatic fittings) ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก ซ่ึงเม่ือล็อกแลวจะไมสามารถ

ตอขอตอท่ีล็อกกับขอตอมาตรฐานเพ่ือใชงานได สามารถล็อกไดอยางนอย 3 รูปแบบของขอตอลมอัด ขนาดไมนอย

กวา ¼ นิ้ว จํานวน 1 อัน 

10) อุปกรณล็อกหลายจุด (Multiple Lockout Hasp) ประกอบดวย 

- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกได 6 จุด ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางดานใน 

1 นิ้ว ทําจากโลหะ จํานวน 1 อัน  

- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกได 6 จุด ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางดานใน 

1½  นิ้ว ทําจากโลหะ จํานวน 1 อัน  

- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกไดไมนอยกวา 3 จุด ทําจากพลาสติก มี

คุณสมบัติไมนําไฟฟา จํานวน 1 อัน  

- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกไมนอยกวา 3 จุด พรอมปายในตัว จํานวน 1 อัน  

11) แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ผลิตสําหรับใชในงาน lockout tagout โดยเฉพาะ คละสี 

ประกอบดวย  
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- แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ทําจากโลหะและพลาสติก ชนิดสายคลองโลหะ แบบ

สีแดง จํานวน 4 อัน และ แบบสีอ่ืน ๆ (คละสี) จํานวน 4 อัน 

- แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ทําจากโลหะและพลาสติก ชนิดสายคลองพลาสติก 

แบบไมนําไฟฟา แบบสีแดง จํานวน 2 อัน และ แบบสีอ่ืน ๆ (คละสี) จํานวน 2 อัน 

12) ปายเตือนการล็อก (Lockout Tag) ตองทําจากกระดาษหรือพลาสติก สามารถทนทาน

ตอความชื้นหรือเปนชนิดกันน้ํา มีรูปแบบตามมาตรฐานสากล เชน OSHA ANSI มอก. โดยมีขอความเตือนเปน

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สามารถรับแรงดึงท่ีจุดยึดของปายไดโดยไมขาด อยางนอย 22 กิโลกรัม โดยสามารถ

ติดตั้งรวมกับอุปกรณล็อกไดโดยสะดวก จํานวน 6 อัน 

13) กลองล็อกแบบกลุม (Group Lock Box) ทําจากโลหะ สามารถใสกุญแจล็อกลงใน

กลองล็อกไดโดยสะดวก เม่ือปดกลองล็อกแลว สามารถใชแมกุญแจล็อกไดไมนอยกวา 10 จุดไดโดยสะดวก มีหูหิ้ว 

สามารถถือไปใชงานไดโดยงาย จํานวน 2 กลอง  

14) สถานีล็อก (Lock Station) เปนแผงทําจากพลาสติก สามารถใชใสอุปกรณการล็อกและ

ปายเตือน และสามารถหยิบใชไดโดยสะดวก ออกแบบมาเพ่ือใชในการทํางานระบบล็อกและติดปายเตือน สามารถ

มองเห็นอุปกรณดานในไดสะดวกและชัดเจน สถานีล็อก ขนาดไมนอยกวา 10 แมกุญแจ พรอมแมกุญแจและปาย

เตือนตามรูปแบบมาตรฐานงาน Logout Tagout จํานวน 2 แผง   

15) กระเปาใสอุปกรณชุดล็อกและปายเตือน ทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทําจากผาใบ Polyester 

อยางดี สามารถใชใสอุปกรณการล็อกและปายเตือน และสามารถหยิบใชไดโดยสะดวก ออกแบบมาเพ่ือใชพกพา

อุปกรณในระบบล็อกและติดปายเตือน โดยมีขนาดกวางไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

สูงไมนอยกวา 50 เซนติเมตร จํานวนอยางนอย 2 กระเปาหรือเพียงพอท่ีจะบรรจุอุปกรณตาม ขอ 2) ถึงขอ 13) ได

โดยสะดวก อนึ่งจะใชเปนกระเปา กลอง หรือภาชนะบรรจุ เพ่ือบรรจุ อุปกรณขางตน เพ่ิมเติมจากกระเปา 2 ชุดก็

ได โดยใหจัดเก็บไดเรียบรอยเหมาะสมในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ โดยสามารถบรรจุไวรวมในภาชนะเดียวกัน

หรือหลายภาชนะก็ได  

16)  จัดใหมีชุดปดคลุมทําดวยผาใบ Polyester หรือดีกวา เพ่ือปองกัน น้ํา ฝุน สําหรับแผง

อุปกรณในขอ 5.2.1.1 

5.2.2 อุปกรณล็อกตามขอ 5.2.1.2 ตองทําจากวัสดุท่ีทนทานและเหมาะสม ไมสามารถทําลายไดงาย 

สามารถใชงานไดท้ังในและนอกอาคารได ทนทานตอความชื้น มีสีหลักเปนสีแดงหรือสีท่ีเห็นไดชัดเจน และมี

รูปลักษณท่ีเหมาะสมกับการใชงานระบบล็อกและติดปาย ตองมีรูปราง ลักษณะการใชงาน เปนไปตามขอกําหนด

ของ OSHA หรือ ANSI หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย 

5.2.3 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ  

5.2.4 ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันท่ีสงมอบ 
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5.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวน 2 ชุด  

5.3.1 เปนอุปกรณท่ีใชเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานโดยครอบคลุมทุกสวนของ

รางกาย แตละชุด ประกอบดวย 

5.3.1.1 หมวกนิรภัยสีเขียว ทรงท่ัวไป พรอมสายรัดคาง จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ตองทําดวยพลาสติกชนิด ABS (อะคิโลไนตริล บิวตาไดอีน สไตรีน) คุณภาพสูง           มี

โครงสรางแข็งแรง เปนมันวาว 

2) มีชุดรองดานในของหมวก แบบปรับหมุน สามารถปรับขนาดไดตามความตองการ     

เพ่ือชวยรับแรงกระแทก และชวยใหกระชับกับศีรษะ 

3) มีชองขางหมวก สําหรับใชรวมกับอุปกรณเสริม เชน ท่ีครอบหูลดเสียง หนากากเชื่อม

โลหะ และชุดกระบังหนา 

4) ขอบหมวกมีรางรอบ เพ่ือรองรับน้ําและของเหลว 

5) ทนทานตอความรอนและรังสีอัลตราไวโอเลต 

6) มีสายรัดคางชนิดยางยืดคุณภาพสูง สามารถปรับความยาวไดตามตองการ 

7) ไดรับผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 368-2554 ชนิด G (General) หรือเทียบเทา 

5.3.1.2 หมวกนิรภัยพรอมสายรัดคาง ทรงญี่ปุน จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ตองทําดวยพลาสติกชนิด ABS (อะคิโลไนตริล บิวตาไดอีน สไตรีน) คุณภาพสูง     

มีโครงสรางแข็งแรง เปนมันวาว 

2) มีชุดรองดานในของหมวก แบบปรับหมุน สามารถปรับขนาดไดตามความตองการ  

เพ่ือชวยรับแรงกระแทก และชวยใหกระชับกับศีรษะ 

3) ทนทานตอความรอนและรังสีอัลตราไวโอเลต 

4) มีสายรัดคางชนิดยางยืดคุณภาพสูง สามารถปรับความยาวไดตามตองการ 

5) มีโฟมรองรับดานในเหนือชุดรองดานใน 

6) ไดรับผลิตภัณฑมาตรฐาน JIS หรือเทียบเทา 

5.3.1.3 หมวกกันกระแทก (Bump Cap) จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากวัสดุ PE (Polyethylene) มีน้ําหนักเบา 

2) ไมเปนสื่อนําไฟฟา 

3) มีชุดรองดานในของหมวก สามารถปรับขนาดไดตามความตองการ และชวยใหกระชับกับ

ศีรษะ 

5.3.1.4  ถุงมืออลูมิไนซกันความรอน จํานวน 1 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เนื้อผาทําจากเสนใยเคฟลาหรือเสนใยผาอ่ืนท่ีสามารถระบายอากาศไดดี 
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2) บุดวยฉนวนกันความรอนดานในและอลูมิไนซท่ีสามารถทนความรอนและสะทอนรังสีได

ไมนอยกวา 300 องศาเซลเซียส 

3) เหมาะสมกับงานท่ีเก่ียวของกับความรอน 

5.3.1.5 ถุงมือผากันบาด EN Standard จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากเสนใย Kevlar หรือ Dyneema ท่ีมีความคงทนตอการขีดขวนไดดี 

2) ไมมีตะเข็บรอยตอของเนื้อผา 

3) เคลือบดวยยางหรือ PU เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจับชิ้นงาน 

4) ไดรับมาตรฐานกันบาดท่ีระดับ 5 ตาม EN388 

5.3.1.6 ถุงมือหนังสําหรับชางเชื่อมชนิดยาว จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากหนังทองวัวคุณภาพดี  

2) ชนิดขอบยาวถึงหัวไหล มีความยาวไมนอยกวา 20 นิ้ว  

3) ปองกันความรอนและสะเก็ดไฟไดดี 

5.3.1.7 ถุงมือผาคอตตอนสีขาว Size M จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากผา Cotton  

2) เนื้อผา อากาศถายเทไดสะดวก ไมอับชื้นงาย  

3) พับชายขอบถุงมือ ปองกันการเสียดสีหรือระคายเคือง 

5.3.1.8 รองเทานิรภัยแบบหนัง เบอร 8 หรือเทียบเทาตามมาตรฐานยุโรป จํานวน 2 คู              

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากหนังแท  

2) หัวเหล็กดานในไดมาตรฐาน EN12568 ผานการทดสอบแรงกระแทกท่ี 200 จูล 

3) พ้ืนเปนชนิด PU มีน้ําหนักเบา ทนตอน้ํามัน สารเคมี กันลื่น และสามารถทนความรอน

ไดท่ี 150 องศาเซลเซียส 

4) ได มอก.523-2554 หรือเทียบเทา 

5.3.1.9 รองเทาบูทกันสารเคมี เบอร 8 หรือเทียบเทาตามมาตรฐานยุโรป จํานวน 2 คู                

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจาก PVC หรือ Nitrile Rubber ทนตอน้ํา น้ํามัน สารเคมี กรด ดาง ไขมัน 

2) หัวเหล็กดานในไดมาตรฐาน EN 12568 ผานการทดสอบแรงกระแทกท่ี 200 จูล 

3) ปองกันไฟฟาสถิตได 

4) พ้ืนปองกันการลื่น 
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5.3.1.10 แวนตานิรภัย จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เลนสทําจาก Polycarbonate ชิ้นเดียวไรรอยตอ 

2) ท่ีรองสันจมูกทําจากยางสังเคราะห 

3) ขาแวนปรับระดับได 

4) ชนิดเลนสใส 

5) ไดมาตรฐาน EN 166 หรือ ANSI Z87.1 

5.3.1.11 แวนตานิรภัยชนิดครอบแวนสายตาปองกันสารเคมี จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชนิดเลนสใส เลนสทําจาก Polycarbonate ชิ้นเดียวไรรอยตอ 

2) กรอบครอบแวนตาทําจาก PVC  

3) สายคาดปรับขนาดได 

4) ไดมาตรฐาน EN166 หรือ ANSI Z87.1 

5.3.1.12 กระบังหนาชนิดใส แบบติดหมวกนิรภัย จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) โครงกระบังหนาชนิดใชรวมกับหมวกนิรภัย โครงยึดกระบังหนาผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียม 

หรือวัสดุท่ีดีกวา เม่ือประกอบเขากับชุดหนากากแลว สามารถยกเปดข้ึนลงได

โดยสะดวก ตามตําแหนงท่ีตองการ 

2) แผนกระบังหนาชนิดใส ทําจาก Polycarbonate 

3) เหมาะกับงานเจียร ตัด 

4) ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา 

5.3.1.13 กระบังหนางานเชื่อม จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากพลาสติกทนความรอนจากงานเชื่อมไดดี 

2) มีชองกระจกมองแสงชนิดยกข้ึนได 

3) เปนแบบชนิดใชมือถือ 

4) ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา  

5.3.1.14 กระบังหนางานเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากพลาสติกทนความรอนจากงานเชื่อมไดดี 

2) ใชสวมครอบศีรษะ สายรัดศีรษะปรับขนาดได 

3) มีชองกระจกมองแสงชนิดปรับแสงอัตโนมัติเม่ือไดรับแสงจากงานเชื่อม 

4) สามารถปรับความเขมแสงไดหลายระดับ 

5) สามารถปรับความเร็วในการเปลี่ยนแสงไดหลายระดับ 

6) ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา  
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5.3.1.15 เอ๊ียมผายีนส (Denim Apron) จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ทําจากผายีนส ปองกันฝุนและคราบสกปรก 

2) มีสายรัดเปนผาหรือเชือกใชรัดลําตัวและรอบลําคอ 

3) มีขนาดไมนอยกวา 50 x 90 เซนติเมตร สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม 

5.3.1.16 เอ๊ียมหนังชางเชื่อม (Welding Leather Apron) จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ทําจากหนังวัวแท 

2) สามารถทนความรอนและสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมได 

3) มีขนาดไมนอยกวา 50 x 90 เซนติเมตร สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม 

4) มีสายรัดเปนหนังหรือผาหรือเชือกใชรัดลําตัวและรอบลําคอ 

5.3.1.17 ชุดปกปองชนิดเต็มตัวสําหรับงานเชื่อม ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 2 ตัว มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ทําจากผาเวสปอยทชนิดทนความรอนจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมไดดี  

2) สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม 

5.3.1.18 ชุดปองกันสารเคมี ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ทําจากผาหรือวัสดุซ่ึงสามารถปกปองรางกายจากสารเคมีได 

2) ระดับปองกันสารเคมี เทียบเทาระดับ EPA Level D หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา  

5.3.1.19 ชุดปองกันความรอน แบบอลูมิไนซ ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 1 ตัว มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ประกอบดวยชุดเสื้อ กางเกง ครอบศีรษะ รองเทาบูท  

2) ทําจากวัสดุซ่ึงสามารถปองกันรางกายจากความรอนสูงได 

3) ระดับการปองกันตองสามารถทนความรอนสูงได 

4) เหมาะกับงานท่ีมีความรอนสูง งานหนาเตาหลอม 

5.3.1.20 หนากากกรองอากาศ ชนิด N95 หรือเทียบเทา จํานวน 2 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) หนากากกรองอนุภาคเสนใยไฟฟาสถิต 

2) สามารถกรองฝุนละอองและฟูมโลหะ ท่ี 0.3 ไมครอน (ยกเวนละอองของน้ํามัน) 

3) ประสิทธิภาพการกรองไมนอยกวา 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัยและ

สุขภาพ (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) มีแถบโลหะกระชับเขารูปกับจมูก และใบหนา 

5.3.1.21 หนากากชนิดปมข้ึนรูปชนิดมีวาลว จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากเสนใยสังเคราะห 
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2) มีวาลวหายใจออกเพ่ือชวยใหหายใจไดสะดวก 

3) มีประสิทธิภาพการกรองไมต่ํากวา NIOSH-N95 หรือเทียบเทา 

4) มีสายรัดชนิดยางยืด 

5.3.1.22 หนากากแบบไสกรองคูครึ่งหนา จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ทําจากซิลิโคนหรือเทียบเทา 

2) มีวาลวหายใจออกเพ่ือชวยใหหายใจไดสะดวก 

3) มีชองใสตลับกรองซ่ึงสามารถเปลี่ยนตลับไดโดยสะดวก 

4) มีสายรัดชนิดปรับขนาดไดโดยสะดวก 

5) ตลับกรอง ชนิดไอระเหยสารอินทรีย จํานวน 1 คู และชนิดสารอนินทรีย จํานวน 1 คู   

6) ตองไดมาตรฐาน มอก., ANSI, EN, ISO, NIOSH หรือเทียบเทา 

5.3.1.23 ท่ีอุดหูลดเสียงชนิดซิลิโคน จํานวน 10 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากซิลิโคน 

2) รูปทรงเรียวคลายรม 3 ชั้น 

3) มีสายคลอง 

4) มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR  

5) มีกลองบรรจุแยกแตละชิ้น 

5.3.1.24 ท่ีอุดหูลดเสียงชนิดโฟม จํานวน 10 คู มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากโฟมโพลียูริเทน  

2) มีสายคลอง 

3) มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR  

4) มีกลองบรรจุแยกแตละชุด 

5.3.1.25 ท่ีครอบหูชนิดพับเก็บได จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากพลาสติก พรอมฟองน้ําเพ่ิมความกระชับ 

2) มีสายคาดศีรษะปรับระดับได 

3) สามารถพับเก็บได 

4) มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR  

5) ตองไดมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.26 ท่ีครอบหูชนิดใชรวมกับหมวกนิรภัย พรอมหมวกนิรภัย จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลิตจากพลาสติก พรอมฟองน้ําเพ่ิมความกระชับ 

2) สามารถใชรวมกับหมวกนิรภัยไดโดยสะดวก 
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3) มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR  

4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.27 เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว พรอมเชือกนิรภัยชนิดเสนเดี่ยวยาวไมนอยกวา 2 เมตร พรอม

ตะขอมาตรฐาน จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชนิดเข็มขัดคาดเอว หนากวาง 60 มิลลิเมตร 

2) เชือกนิรภัยความยาวไมนอยกวา 2 เมตร 

3) ตะขอขนาดใหญสําหรับยึดเก่ียวทอนั่งราน 

4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.28 เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว พรอมเชือกนิรภัยชนิดเสนเดี่ยวยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร 

พรอมตะขอมาตรฐานขนาดเล็ก จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เข็มขัดนิรภัยชนิดแบบครึ่งตัว 

2) เชือกนิรภัยความยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร 

3) ตะขอขนาดเล็กสําหรับยึดเก่ียวกับจุดยึด 

4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.29 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว พรอมเชือกนิรภัยชนิดเสนคูยาวไมนอยกวา 2 เมตร พรอม

ตะขอมาตรฐาน และชุดดูดซับรับแรงกระชาก Shock Absorber จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เข็มขัดนิรภัยชนิดแบบเต็มตัว 

2) เชือกนิรภัยชนิดเสนคูความยาวไมนอยกวา 2 เมตร 

3) ตะขอขนาดใหญสําหรับยึดเก่ียวทอนั่งราน 

4) ชุดดูดซับรับแรงกระชาก Shock Absorber 

5) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.30 อุปกรณกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ Self Retractable Fall Arrestor จํานวน 1 เซต  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สายกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ เม่ือมีการตก จะมีระบบยึดสายกันตกทันที 

2) ตะขอขนาดเล็กสําหรับยึดเก่ียวกับจุดยึด 

3) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา 

5.3.1.31 ตองมีกระเปา ทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทําจากพลาสติกหนาอยางดี เพ่ือบรรจุ อุปกรณ 

ดังนี้ 

1) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.1 ถึง 5.3.1.3  จํานวน 1 ใบ  

2) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.4 ถึง 5.3.1.9  จํานวน 1 ใบ  
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3) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.10 ถึง 5.3.1.14  จํานวน 1 ใบ  

4) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.15 ถึง 5.3.1.19  จํานวน 1 ใบ  

5) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.20 ถึง 5.3.1.26  จํานวน 1 ใบ  

6) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.27 ถึง 5.3.1.30  จํานวน 1 ใบ  

5.3.2. ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ  

5.3.3. ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันท่ีสงมอบ 

 

5.4 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและงานยก จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

5.4.1 โมเดลรถปนจั่นชนิดลอยาง (Rubber Tire Truck Crane) ทําจากวัสดุหลักเปนโลหะ Diecast      

มีแขนปนจั่นชนิดไฮดรอลิก แบบยืด-หดได (Hydraulic Telescopic Boom) มีขายันพ้ืน (Outrigger) มีตะขอ

ปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปนจั่นจริงในแบบยอสวน 

ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดท่ีใหญกวาอัตราสวนดังกลาว มีความม่ันคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย 

จํานวน 2 คัน   

5.4.2 โมเดลรถปนจั่นชนิดตีนตะขาบ (Crawler Crane) ทําจากวัสดุหลักเปนโลหะ Diecast และวัสดุอ่ืนๆ 

ประกอบ อาทิ พลาสติก ยาง เชือก พรอมทําสี หรือติดสติกเกอร เพ่ือความสวยงามและสมจริง มีแขนปนจั่นชนิด

โครงถัก (Luffing Boom) มีขายันพ้ืน (Outrigger) มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถ

ปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปนจั่นจริงแบบยอสวน ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดท่ีใหญกวาอัตราสวน

ดังกลาว มีความม่ันคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 คัน 

5.4.3 โมเดลรถปนจั่นชนิดลอยางแบบใชในพ้ืนท่ีขรุขระ (Rough Terrain Crane) ทําจากวัสดุหลักเปน

โลหะ Diecast มีแขนปนจั่ นชนิดไฮดรอลิกแบบยืด -หดได  (Hydraulic Telescopic Boom) มีขายัน พ้ืน 

(Outrigger) มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปนจั่น

จริงในแบบยอสวน ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดท่ีใหญกวาอัตราสวนดังกลาว มีความม่ันคงแข็งแรงในการใช

งาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 คัน 

 5.4.4 โมเดลปนจั่นหอสูง ชนิดแขนปนจั่นตรง (Hammerhead Tower Crane) ทําจากวัสดุหลักเปน

โลหะ Diecast มีแขนปนจั่นชนิดตรงราบ มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายปนจั่นหอสูง

จริง โดยจําลองแบบจากปนจั่นหอสูงในแบบยอสวน อัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดท่ีใหญกวาอัตราสวนดังกลาว 

มีความม่ันคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 โมเดล 
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 5.4.5 โมเดลปนจั่นหอสูง ชนิดแขนปนจั่นแบบกระดกได (Luffing Jib Tower Crane) ทําจากวัสดุหลัก

เปนโลหะ Diecast มีแขนปนจั่นชนิดกระดกได มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายปนจั่น

หอสูงจริง โดยจําลองแบบจากปนจั่นหอสูงในแบบยอสวน อัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดท่ีใหญกวาอัตราสวน

ดังกลาว มีความม่ันคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 โมเดล 

 5.4.6 แผงตัวอยาง สลิง และอุปกรณชวยยก ชนิดตาง ๆ ทําจากแผงโลหะหรือไมติดตั้งบนลอเลื่อน เพ่ือให

สามารถเคลื่อนยาย เพ่ือนําไปใชในการสอนในหองภายนอกไดโดยสะดวก แผงโลหะหรือไมตองมีขนาด กวางไม

นอยกวา 200 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร และตองมีแผงหลังทําดวยโลหะท่ีมีน้ําหนักเบาหรือไมท่ีมี

ความแข็งแรง สามารถยึดเกาะวัสดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน้ําหนักได ท้ังนี้ใหยึด

ลวดสลิงและอุปกรณชวยยกชนิดตาง ๆ บนแผง พรอมคําอธิบายเบื้องตนใหเรียบรอย จํานวน 2 แผง ประกอบดวย 

 5.4.6.1 ลวดสลิงขนาด 12 - 16 มิลลิเมตร โดยใหมีความยาว 30 เซนติเมตร ตัดปลายเรียบท้ัง 2 

ดาน และรัดยึดปลายลวดสลิง พรอมลบปลายสวนท่ีมีคมใหเรียบรอย เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  1) ลวดสลิงชนิดเกลียวขวา Regular Lay (Ordinary Lay) จํานวน 1 เสน 

  2) ลวดสลิงชนิดเกลียวซาย Regular Lay (Ordinary Lay) จํานวน 1 เสน 

  3) ลวดสลิงชนิดเกลียวขวา Lang’s Lay จํานวน 1 เสน 

  4) ลวดสลิงชนิดเกลียวซาย Lang’s Lay จํานวน 1 เสน 

  5) ลวดสลิงชนิดรีดกลม (Compacted) จํานวน 1 เสน 

  6) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบตีเกลียวสองชั้น จํานวน 1 เสน 

  7) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบตีเกลียวสามชั้น จํานวน 1 เสน 

  8) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบมีสี่เกลียว จํานวน 1 เสน 

 9) ลวดสลิงชนิด Plastic Layer จํานวน 1 เสน 

 10) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Independent Wire Rope Core (IWRC) จํานวน 1 เสน 

 11) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Wire Strand Core (WSC) จํานวน 1 เสน 

12) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Fibre Core (FC) จํานวน 1 เสน 

5.4.6.2 หวงใสสลัก (สะเก็น หรือ Shackle) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว แยกตามชนิด ดังนี้ 

1) หวงใสสลักชนิด Bow Shackle จํานวน 1 ชิ้น 

2) หวงใสสลักชนิด Dee Shackle จาํนวน 1 ชิ้น 

3) หวงใสสลักชนิด Web Sling Shackle จํานวน 1 ชิ้น 
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5.4.6.3 หวงยก (Eyebolt) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว แยกตามชนิด ดังนี้ 

1) หวงยกชนิดท่ัวไป (Regular Eyebolt) จาํนวน 1 ชิ้น 

2) หวงยกชนิดมีกานสลัก (Shoulder Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น 

3) หวงยกชนิดมีเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น 

4) หวงยกชนิดหมุนปรับมุมได (Swivel Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น 

5.4.6.4 คลิปตัวยู ขนาดเหมาะกับลวดสลิงขนาด 10 มิลลิเมตร หรือใหญกวา แยกตามชนิด ดังนี้ 

1) ชนิดเหล็กหลอ (Malleable Iron Wire Rope Clips) จํานวน 3 เซต 

2) ชนิดเหล็กเหนียว (Forged Steeled Wire Rope Clips) จํานวน 3 เซต 

5.4.6.5 ชุดเรงเกลียว (Turnbuckle) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว จํานวน 1 เซต 

5.4.7 ลวดสลิงพรอมทําหวงท่ีปลายท้ัง 2 ขาง ขนาด 10 มิลลิเมตร ความยาว 1 เมตร จัดทําเขาขอตอ

ชนิดปลอกแบบตาง ๆ ดังนี้ 

5.4.7.1 ขอตอปลอกอัดชนิดอลูมิเนียม แบบ Ferrule Type A จํานวน 2 เสน 

5.4.7.2 ขอตอปลอกอัดชนิดอลูมิเนียม แบบ Ferrule Type C จํานวน 2 เสน 

5.4.7.3 ขอตอปลอกอัดชนิดเหล็กอาบสังกะสี (Flemish Eye Splice) จํานวน 2 เสน 

5.4.7.4 ขอตอแบบถักดวยมือ (Hand Splice) จํานวน 2 เสน 

5.4.7.5 ขอตอแบบหลอเรซิน (Spelter Socket) จํานวน 2 เสน 

5.4.7.6 ขอตอแบบชนิดคลิปตัวยู (Wire Rope Clip) จํานวน 2 เสน 

5.4.7.7 ขอตอแบบประกับล็อกลวดสลิง (Wedge Socket) จํานวน 2 เสน 

5.4.7.8 ขอตอแบบ Swage (Swage Sleeve) จํานวน 2 เสน 

ท้ังนี้ ใหใสชุดโลหะรองหวงลวดสลิง (Timble) อยางนอย 4 ชุด ท่ีดานใดดานหนึ่งและลวดสลิง

ทุกเสนตองมีปายแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย และขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใชงานของลวดสลิงดังกลาว 

5.4.8 สลิงโซ แบบ 2 ขา ชนิด Alloy Chain ตามมาตรฐาน ASTM Grade 80 หรือ 100 หรือเทียบเทา 

ขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร ความยาวไมนอยกวา 0.6 เมตร ปลายสลิงติดตะขอสับและตะขอยก ปลายโซใหติด

ตะขอยก ชนิด Eye Sling Hook จํานวน 1 ชุด และชนิด Clevis Self Locking Hook ขนาดเหมาะสมใชกับโซ

ขนาดขางตน จํานวน 1 ชุด  

5.4.9 สลิงโซชนิด Alloy Chain ตามมาตรฐาน ASTM Grade 80 หรือ 100 หรือเทียบเทา มีความยาวไม

นอยกวา 0.3 เมตร จํานวน 2 เซต ประกอบดวย 
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5.4.9.1 เสนท่ีหนึ่ง ใหมีสลิงโซขนาดขางตนความยาวไมนอยกวา 0.3 เมตร พรอมตะขอสับชนิด

ท่ัวไป (Conventional Grab Hook) ขนาดเหมาะสมใชกับโซขนาดขางตน จํานวน 1 เซต 

5.4.9.2 เสนท่ีสอง ใหมีสลิงโซขนาดขางตนความยาวไมนอยกวา 0.3 เมตร พรอมตะขอสับชนิดท่ี

ไมลดแรงยก (Modern Grab Hook) ขนาดเหมาะสมใชกับโซขนาดขางตน จํานวน 1 เซต 

ท้ังนี้ สลิงโซทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะท่ีมีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย 

และขอมูลพ้ืนฐานของการผลิตสลิงโซดังกลาว 

5.4.10 สลิงผาชนิดแบน (Flat Webbing Sling) ผลิตตามมาตรฐาน EN1492-1 โดยมีพิกัดยกอยาง

ปลอดภัย และความยาว ดังนี้ 

5.4.10.1 พิกัดยกอยางปลอดภัย 1 ตัน ยาว 1 เมตร จํานวน 2 เสน 

5.4.10.2 พิกัดยกอยางปลอดภัย 2 ตัน ยาว 1 เมตร จํานวน 2 เสน 

5.4.10.3 พิกัดยกอยางปลอดภัย 3 ตัน ยาว 2 เมตร จํานวน 2 เสน 

5.4.10.4 พิกัดยกอยางปลอดภัย 5 ตัน ยาว 2 เมตร จํานวน 2 เสน 

ท้ังนี้ สลิงผาทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกท่ีมีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยก

อยางปลอดภัย และขอมูลพ้ืนฐานของการผลิตท่ีจําเปนตอการใชงาน 

5.4.11 สลิงผาชนิดกลม (Round Sling) ผลิตตามมาตรฐาน EN1492-1 โดยมีพิกัดยกอยางปลอดภัย 

และความยาว ดังนี้ 

5.4.11.1 พิกัดยกอยางปลอดภัย 1 ตัน ยาวไมนอยกวา 1 เมตร จํานวน 2 เสน 

5.4.11.2 พิกัดยกอยางปลอดภัย 2 ตัน ยาวไมนอยกวา 1 เมตร จํานวน 2 เสน 

ท้ังนี้ สลิงผาทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกท่ีมีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยก

อยางปลอดภัย และขอมูลพ้ืนฐานของการผลิตท่ีจําเปนตอการใชงาน 

5.4.12 หวงใสสลัก (สะเก็น หรือ Shackle) ขนาด ½ นิ้วหรือใหญกวา แยกตามชนิดดังนี้ 

5.4.12.1 หวงใสสลักชนิด Bow Shackle จํานวน 2 อัน 

5.4.12.2 หวงใสสลักชนิด Dee Shackle จาํนวน 2 อัน 

5.4.12.3 หวงใสสลักชนิด Web Sling Shackle จํานวน 2 อัน 

5.4.13 หวงยก (Eyebolt) ขนาด ½ นิ้วหรือใหญกวา แยกตามชนิดดังนี้ 

5.4.13.1 หวงยกชนิดท่ัวไป (Regular Eyebolt) จาํนวน 2 อัน 

5.4.13.2 หวงยกชนิดมีกานสลัก (Shoulder Eyebolt) จํานวน 2 อัน 

5.4.13.3 หวงยกชนิดมีเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) จํานวน 2 อัน 
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5.4.13.4 หวงยกชนิดหมุนปรับมุมได (Swivel Eyebolt) จํานวน 2 อัน 

5.4.14 แบบจําลองการยก จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย 

5.4.14.1 คานหรือทอหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีมีความแข็งแรง ความยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร โดย

สามารถทําจากโลหะ พลาสติก ไม เพ่ือใชจําลองการยกตามรูปแบบ โดยสามารถสาธิตการผูกรัดและการยกไดตาม

รูปแบบ ดังนี้  

การยกในแนวดิ่งดวยสลิงเสนเดียว (Single Vertical Hitch) การยกในแบบหักคอไกดวยสลิงเสน

เดียว (Single Choker Hitch) การยกในแบบหักคอไกดวยสลิง 2 เสนเอียงทํามุม (Double Choker Hitch) การ

ยกในแบบอุมในแนวด่ิง (Vertical Basket Hitch) การยกในแบบอุมในแนวทํามุม (Inclined Basket Hitch) การ

ยกในแบบอุมดวยสลิง 2 เสน (Double Basket Hitch) การยกดวยคานยกจําลอง (Lifting Beam) 

 

     
   

5.4.14.2 ลวดสลิง สลิงโซ สลิงผา รวมถึงอุปกรณชวยยก เชน หวงใสสลัก (Shackle) หวงยก 

(Eyebolt) อาจใชเปนลวดสลิงหรืออุปกรณจริงขนาดเล็กมีขนาดไมใหญกวา ½ นิ้ว หรือจําลองข้ึนเพ่ือใชเฉพาะใน

การสาธิตก็ได 

5.4.14.3  สามารถตั้งวางบนพ้ืนหองบรรยายไดโดยสะดวก และสามารถเคลื่อนยายไดงาย     

ดวยลอเลื่อน และ/หรือการถอดประกอบชิ้นสวน 

5.4.14.4  มีกลองหรือถุงเก็บชิ้นสวนหรือปดคลุมในขณะไมใชงาน เพ่ือใหอยูในสภาพสมบูรณ 
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5.4.15 กลองพลาสติกใสวัสดุ จํานวน 20 กลอง 

5.4.15.1  ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 เซนติเมตร ยาว 50 

เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 

5.4.15.2  มีฝาปดดานบนและสามารถปดล็อกไมใหฝาเคลื่อนท่ีไดโดยสะดวก 

5.4.15.3  มีหูจับ หรือหูยก สามารถใชงานไดโดยสะดวก 

5.4.16 ลวดสลิง สลิงโซ สลิงผา และอุปกรณชวยยกทุกชิ้น ตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกท่ีมีความ

แข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย และขอมูลพ้ืนฐานของการผลิต และใหรัดไวกับอุปกรณแตละชิ้น   

ก็ได 

5.4.17 ผูจําหนายตองจัดทําแบบแสดงรายละเอียด การติดตั้ง จุดตางๆ ในแผงจําลองอุปกรณในการ

ทํางานเก่ียวกับปนจั่นและงานยก เพ่ือขออนุมัติ โดยมีรายละเอียดของวัสดุท่ีใช ขนาด รูปราง ลักษณะใหเห็นได

ชัดเจน  

5.4.18 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ 

 

5.5 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยจํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

5.5.1  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแหง เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 

10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A, B และ C ไดดี มีมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเทา จํานวน 4 ถัง 

5.5.2  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิด CO2 เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุกาซคารบอนไดออกไซด ขนาด

ไมนอยกวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด B และ C ไดดี จํานวน 4 ถัง  

5.5.3  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Wet Chemical เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุ Wet Chemical ขนาด

ไมนอยกวา 10 ปอนด เหมาะสมกับการใชดับเพลิงท่ีมาจากเชื้อเพลิงชนิด K ไดดี หรือจะเสนอชนิดท่ีใชสารดับเพลิง

อ่ืนก็ได แตตองเหมาะสมกับการใชดับเพลิงท่ีมาจากเชื้อเพลิงชนิด K ไดดี จํานวน 4 ถัง 

5.5.4  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Water เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ํา ขนาดไมนอย

กวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A ไดดี จํานวน 4 ถัง 

5.5.5  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Foam เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ําผสมโฟมชนิด 

AFFF ขนาดไมนอยกวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A ไดดี จํานวน 4 ถัง 

5.5.6  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Water Mist เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ําพรอม

อัดความดันสูง เพียงพอท่ีจะทําใหน้ํากลายเปนละอองน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถดับเพลิงได โดยมีขนาดไมนอยกวา 

10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A B C ไดดี จํานวน 4 ถัง 
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5.5.7  ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดใชสารดับเพลิง ชนิด Halotron หรือสารระเหยในการดับเพลิง (Clean 

Agent) เปนถังโลหะสีแดงหรือสีเขียว ภายในบรรจุแกซเหลวระเหย (สารสะอาด) โดยมีขนาดไมนอยกวา 10 ปอนด 

สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A B C ไดดี จํานวน 4 ถัง 

5.5.8  หัวสปริงเกลอรแบบกระเปาะแกว ทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว

ภายในซ่ึงจะแตกออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13 หรือเทียบเทา หรือดีกวา ท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

5.5.8.1 ชนิดกระเปาะแกวสีสม สําหรับอุณหภูมิทํางาน 57 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น  

5.5.8.2 ชนิดกระเปาะแกวสีแดง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 68 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.8.3 ชนิดกระเปาะแกวสีเหลือง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 79 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.8.4 ชนิดกระเปาะแกวสีเขียว สําหรับอุณหภูมิทํางาน 93 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.8.5 ชนิดกระเปาะแกวสีฟา สําหรับอุณหภูมิทํางาน 121 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.8.6 ชนิดกระเปาะแกวสีมวง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 182 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.8.7 ชนิดกระเปาะแกวสีดํา สําหรับอุณหภูมิทํางาน 260 องศาเซลเซียส  จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.9  หัวสปริงเกลอรแบบฟวส ทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลวภายในซ่ึงจะ

แตกออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13 หรือเทียบเทา หรือดีกวา ท่ีกําหนดไว ดังนี้  

5.5.9.1 สีขาว สําหรับอุณหภูมิทํางาน 79 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.9.2 สีฟา สําหรับอุณหภูมิทํางาน 121 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.9.3 สีแดง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 163 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.9.4 สีเขียว สําหรับอุณหภูมิทํางาน 204 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.9.5 สีสม สําหรับอุณหภูมิทํางาน 260 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น 

5.5.10  หัวสปริงเกลอรแบบ Side Wall ใหทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว

ภายในหรือชุดฟวสทําจากโลหะซ่ึงจะหลอมเหลวและแยกตัวออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13      

ท่ีกําหนดไว จํานวน 4 ชิ้น 

5.5.11  หัวสปริงเกลอรแบบ Concealed ใหทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว

ภายในหรือชุดฟวสทําจากโลหะซ่ึงจะหลอมเหลวและแยกตัวออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13 ท่ี

กําหนดไว จํานวน 4 ชิ้น 

5.5.12 Photoelectric Smoke Detector เปนชุดตรวจจับควันไฟ ชนิดตรวจจับดวยแสง แบบ 

Photoelectric มีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เม่ือตรวจจับควันไฟได จะแสดงสัญญาณแสงคาง ผลิต

ตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  
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5.5.13  Beam Smoke Detector เปนชุดตรวจจับควันไฟ ชนิดตรวจจับดวยลําแสง แบบ Beam 

Smoke Detector โดยชุดสงสัญญาณจะสงสัญญาณลําแสงไปตกกระทบกับชุดรับสัญญาณ เม่ือมีควันไฟขวางแนว

ลําแสง ชุดตรวจจับควันไฟ จะสงสัญญาณออกไป เพ่ือนําสัญญาณไปใชแจงไปท่ีตูควบคุมระบบแจงเหตุจากเพลิง

ไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.14  Smoke Detector with Alarm, Battery Powered เปนชุดตรวจจับควันไฟ ชนิดตรวจจับดวย

แสง แบบใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 9 โวลต หรือนอยกวา มีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เม่ือตรวจจับ

ควันไฟได จะแสดงสัญญาณแสงคาง พรอมสงเสียงรองเตือน ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.15  Heat Detector – Fix Type เปนชุดตรวจจับความรอน ชนิดตรวจจับดวยอุณหภูมิแบบ

กําหนดคาไว โดยมีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เม่ือตรวจจับความรอนได จะแสดงสัญญาณแสงคาง 

ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.16  Heat Detector – Fix & Rate-of-Rise เปนชุดตรวจจับความรอน ชนิดตรวจจับดวยอุณหภูมิ

แบบกําหนดคาและตรวจจับการเพ่ิมข้ึนของคาอุณหภูมิได โดยมีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เม่ือ

ตรวจจับความรอนได จะแสดงสัญญาณแสงคาง ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.17  Manual Fire Alarm แบบดึง เปนชุดใชมือดึงเพ่ือสงสัญญาณไปท่ีตูระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง

ไหม เม่ือดึงแลวจะล็อกคางไว จนกวาจะทําการลางคา (Reset) เพ่ือใหชิ้นสวนท่ีคางกลับมาสูสภาพเดิมพรอมใช

งาน ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.18 Manual Fire Alarm - Break Glass เปนชุดใชมือกดใหกระจกแตกออก และปุมดานในจะคาง 

เพ่ือสงสัญญาณไปท่ีตูระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เม่ือดึงแลวจะล็อกคางไว จนกวาจะทําการลางคา (Reset) 

เพ่ือใหชิ้นสวนท่ีคางกลับมาสูสภาพเดิมพรอมใชงาน จํานวน 2 อัน  

5.5.19 Alarm Bell เปนกระดิ่งใชสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ทําจากโลหะเคลือบสีแดง โดยรับสัญญาณ

สั่งการมาจากตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.20 Alarm Strobe เปนสัญญาณออดไฟฟาใชสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ทําจากโลหะเคลือบสีแดง 

โดยรับสัญญาณสั่งการมาจากตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน  

5.5.21 ตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Panel : 4 - 6 Points) เปนชุดตูควบคุมสามารถ

รับสัญญาณจากอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม เชน Smoke Detector, Heat Detector, Manual Fire Alarm เปน

ตน โดยเม่ือรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแลว สามารถแสดงพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุได บนหนาตู ไมนอยกวา 4 พ้ืนท่ี 

(Zone) และสามารถสงสัญญาณไปท่ีอุปกรณเตือนภัย เชน Alarm Bell และ/หรือ Alarm Strobe ได โดยสามารถ

แยกพ้ืนท่ีหรือรวมก็ได โดยผลิตสอดคลองกับมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 ตู 
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5.5.22 ตู Graphic Annunciator เปนชุดหนาจอแสดงภาพลายเสนของอาคารจําลอง พรอมสัญญาณไฟ

สองสวาง เพ่ือแสดงสถานะการเตือนภัยจากตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม โดยสามารถแสดงสถานะปกติ        

มีปญหา หรือเกิดเหตุ ไดอยางชัดเจน แยกตามพ้ืนท่ี พรอมมีสัญญาณรองเตือน โดยมีปุมใหกดทดสอบสัญญาณไฟ

ไดตลอดเวลา จํานวน 2 ตู 

5.5.23 กลองไฟชนิดสองสวางไดในตัวเอง เปนกลองโลหะหรือพลาสติก ชนิดมีไฟสองสวางอยูภายใน โดย

มีสัญลักษณทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) สามารถชารจพลังงานไฟฟาเขา

แบตเตอรี่ได โดยการเสียบเตาเสียบ 220 โวลต และเม่ือไมมีแหลงจายพลังงานไฟฟา จะตองสามารถสองสวางได

ตอเนื่องอีกอยางนอยเปนเวลา 2 ชั่วโมง หรือเปนไปตามมาตรฐานท่ีสากลยอมรับ จํานวน 2 กลอง 

5.5.24 ปายสัญลักษณดานการปองกันและระงับอัคคีภัยแบบชนิดเรืองแสง ขนาดไมนอยกวา กวาง 200 

มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร ประกอบดวยปายสัญลักษณตางๆ ดังนี้ 

5.5.24.1 ปายทางออกฉุกเฉิน จํานวน 2 ปาย 

5.5.24.2 ปายสัญลักษณถังดับเพลิง จํานวน 2 ปาย 

5.5.24.3 ปายสัญลักษณสายดับเพลิง จํานวน 2 ปาย 

5.5.24.4 ปายสัญลักษณปุมกดแจงเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 ปาย 

ท้ังนี้ ปายขางตนจะตองทําดวยพลาสติก ชนิดเรืองแสงเองได โดยสามารถสองสวางในท่ีมืดไดไมนอยกวา 

3 ชั่วโมง โดยมีสัญลักษณทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) หรือเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีสากลยอมรับ 

5.5.25 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตางๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ 

 

 5.6 ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู ดังนี้  

 5.6.1 ไดรับมาตรฐาน มอก.353-2532 หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

 5.6.2 มีขนาดประมาณ 91x45x183 เซนติเมตร  

 5.6.3 โครงตูผลิตจากวัสดุท่ีมีความทนทาน โดยมีความหนาของเหล็กเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 

 5.6.4 ตูมีแผนชั้นปรับระดับ ไมนอยกวา 4 ชั้น  

5.6.5 แผนชั้นปรับระดับ สามารถรับน้ําหนักไดอยางนอย 50 กิโลกรัมตอชั้น  

ตูเหล็ก 1 ตู ประกอบดวย 

5.6.5.1 ตูเหล็กเอกสาร   จํานวน    1           ตู 

5.6.5.2 แผนชั้นปรับระดับ   จํานวน   4  แผน 
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5.7 เครื่องตรวจวัดกาซชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

5.7.1  เปนเครื่องวัดกาซแบบพกพา (Portable) สามารถตรวจวัดกาซได 4 ชนิด ภายในเครื่องเดียวกัน 

และสามารถอานคาไดทันที มีระดับสัญญาณเตือนอยางนอย 2 ระดับเม่ือผลการตรวจวัดกาซถึงระดับอันตรายท่ี

กําหนด 

5.7.2  สามารถตรวจวัดกาซได ดังนี้  

5.7.2.1  กาซไวไฟ (Combustibles Gas) สามารถตรวจวัดไดในชวง 0-100 %LEL มีความ

ละเอียดในการตรวจวัด/อานคา 1% หรือดีกวา 

5.7.2.2  กาซออกซิเจน (O2) สามารถตรวจวัดไดในชวง 0-25.0 %Vol หรือดีกวา และมีความ

ละเอียดในการตรวจวัด/อานคา 0.1% หรือดีกวา 

5.7.2.3  กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) สามารถตรวจวัดไดในชวง 0-100 ppmหรือดีกวา และมี

ความละเอียดในการตรวจวัด/อานคา 1ppm หรือดีกวา 

5.7.2.4  กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สามารถตรวจวัดไดในชวง 0-500 ppmหรือดีกวา และ

มีความละเอียดในการตรวจวัด/อานคา 1ppm หรือดีกวา 

5.7.3  แสดงผลการตรวจวัดแบบ LCD และมีระบบสองสวางท่ีหนาจอแสดงผลในท่ีมืดได  

5.7.4  เครื่องสามารถใชในพ้ืนท่ีอันตราย (Hazardous area) ได โดยไดรับการรับรองจาก CSA: Class 

1, Div.1, Gr. A, B, C, D หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

5.7.5  สามารถแสดงคา TWA (Time Weighted Average), STEL (Short term exposure limit), Low 

Alarm และ High Alarm ได 

5.7.6  มีระบบสัญญาณเสียงเตือน (Alarm) ท่ีดังไมนอยกวา 90 dB ในระยะไมเกิน 1 ฟุต, และสัญญาณ

แสง 

5.7.7  สามารถทํางานตอเนื่องไดไมนอยกวา 10 ชั่วโมง โดยใชแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุไฟใหมไดและ     

มีสัญลักษณเตือนเม่ือแบตเตอรี่ต่ํา 

5.7.8  สามารถใชงานไดในชวงอุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C ความชื้นสัมพัทธ 10% ถึง 95% RH หรือ

ดีกวา 

5.7.9  ตัวเครื่องมีมาตรฐานปองกันละอองน้ํา IP 65 หรือดีกวา 

5.7.10  เครื่องสามารถดูดอากาศโดยปมภายในตัวเครื่อง หรือปมท่ีตอจากภายนอกไดไมนอยกวา 15 เมตร 

5.7.11  เครื่องสามารถเก็บขอมูลการตรวจวัดไดอยางนอย 1 เดือน 

5.7.12  อุปกรณมาตรฐาน 1 ชุด อยางนอยตองประกอบไปดวย 
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 1) เครื่องตรวจวัดกาซชนิดพกพา                            จํานวน 4 เครื่อง 

 2) ปมดูดอากาศ (เฉพาะในกรณีท่ีใชปมภายนอก)         จํานวน 4 เครื่อง 

 3) สายยาง (ผลิตจากวัสดุไทกรอนหรือไวตรอน    จํานวน 4 ชิ้น 

 หรือวัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาซ่ึงสามารถวัดคากาซโดยไมมีผลตอคาการตรวจวัด)  

 ความยาวไมนอยกวา 5 เมตร พรอมตัวกรองน้ําและฝุนเขาเครื่อง                              

 4) หัวโพรบชนิดลูกลอยใชในกรณีวัดในบอหรือทอท่ีมีน้ํา      จํานวน 4 ชิ้น 

 5) กระเปาใสเครื่อง                                                จํานวน 4 ใบ 

             6) คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ         จํานวน 4 ฉบับ 

             7) คูมือการใชงานภาษาไทยฉบับสมบูรณท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับฉบับภาษาอังกฤษ                   

          จํานวน 4 ฉบับ 

5.7.13  เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 

5.7.14  บริษัทฯ สามารถทําการซอมแซมและปรับเทียบมาตรฐานไดในประเทศไทย 

5.7.15  บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ อยางนอย 1 ปสําหรับตัวเครื่องในการใชงานสภาวะปกติ และ

รับประกันคุณภาพอยางนอย 2 ป สําหรับเซนเซอร  
 

  

 5.8 เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

 5.8.1 ไดรับมาตรฐาน IEC 601-1, IEC 601-1-4, ISO 14971, EN60601-1, EN 60601-1-2 , ATS 2005 

หรือเทียบเทาหรือดีกวา   

5.8.2 ใชกับไฟฟา 220โวลต 50 เฮิรต 

 5.8.3 มีคาอัตราการไหลของอากาศตั้งแต 0.03 ถึง +14 ลิตรตอวินาที หรือดีกวา  

 5.8.4 มีปริมาตรอากาศ (Volume) ในการตรวจวัดชวง 0-10 ลิตร หรือดีกวา 

 5.8.5 มีคาความถูกตอง (Accuracy) ในการตรวจวัดท้ังคาอัตราการไหลของอากาศและปริมาตรอากาศไม

เกินกวา ± 3%  

 5.8.6 สามารถตรวจวัดคาแบบ Slow and Forced Vital Capacity, Maximum Voluntary ventilation, 

Post Medication ได 

 5.8.7 แสดงคาการตรวจวัด FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEF25-75, FEF25-75/FVC, FEF75, FEF50, 

FEF25 ได 
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 5.8.8 สามารถกําหนดคาสมการทํานายผล (Predicted Values) ได เชน Dejsomritrutai 2000, Polgar, 

Zapletal, GLI, Crapo, Knudson, NHANES III เปนตน 

5.8.9 มีระบบโปรแกรมท่ีสามารถสรางประวัติผูรับการตรวจได เชน อายุ เพศ สวนสูง น้ําหนัก วันท่ีทํา

การทดสอบ   

5.8.10 สามารถประมวลผลการตรวจวั ด โหมด  FVC (Interpretation FVC) ได  3 แบบ  ดั งนี้  

Occupational, Professor PERDRIX, GOLD หรือ COPD 

5.8.11 มีโปรแกรมการเลือกกราฟการเปาท่ีดีท่ีสุด (Automatic validation of curve) 

5.8.12 ตัวเครื่องสามารถพิมพผลการทดสอบได 

5.8.13 สามารถบันทึกผลการทดสอบ พิมพผลการทดสอบ และเปรียบเทียบผลการทดสอบผานระบบการ

ประมวลผลจากคอมพิวเตอร 

5.8.14 มีจอภาพแสดงผลแบบสี และมีโปรแกรมแสดงกราฟ ขณะทําการตรวจวัด รวมท้ังขอมูลการ

ทดสอบเปนตัวเลข และตัวอักษร  

5.8.15 มีพอรทสําหรับตอทํางานรวมกับคอมพิวเตอร  

5.8.16 ตัวเครื่องมีระบบปรับอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความชื้นอัตโนมัติ 

5.8.17 มีอุปกรณสอบเทียบเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด มีลักษณะเปนกระบอกสูบ มีปริมาตรไมนอยกวา  

3 ลิตร 

5.8.18 อุปกรณมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบดวย 

 1) เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด     จํานวน 1 เครื่อง 

2) อุปกรณสอบเทียบเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด    จํานวน 1 เครื่อง 

3) โปรแกรมควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูล  จํานวน 1 เซต 

4) ทอเปาพลาสติกบรรจุในซองปดสนิทแบบซิลิโคน   จํานวน 5 ชิ้น 

     ท่ีสามารถนํากลับมาใชซํ้าได   (สําหรับปองกันความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อโรค 99.99%) 

5) ทอเปากระดาษสําหรับใชแลวท้ิง    จํานวน 500 ชิ้น 

6) ท่ีหนีบจมูก       จํานวน 5 ชิ้น 

7) กระดาษบันทึกผล      จํานวน 3 เซต 

8) กระเปาใสเครื่องมือ      จํานวน 1 ใบ 

9) เอกสาร Certificate of Calibrate    จํานวน 1 ใบ 

10) คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ        จํานวน 4 ฉบับ 
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11) คูมือการใชงานภาษาไทยท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ฉบับ 

5.8.19 บริษัท ฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิตเพ่ือใหบริการดาน

อะไหลและการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวัด 

5.8.20 ผลิตภัณฑมีการรับประกันคุณภาพตามการใชงานปกติ ไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุ  

5.8.21 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 

 

 5.9 เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

 5.9.1 ตัวเครื่องไดตามมาตรฐาน ANSI S3.6, EN60601-1, EN60601-1-2, EN60645-1, ISO8253-1, 

ISO 7029 หรือเทียบเทาหรือดีกวา  

5.9.2 เปนชุดตรวจการไดยินท่ีออกแบบให มีน้ําหนักเบา สามารถยกเคลื่อนยายไดสะดวก ทํางานดวย

ระบบไฟฟา 220 โวลต A/C สัญญาณเสียงเปน Pure tone 

5.9.3 สามารถตรวจวัดการไดยินทางอากาศและทางกระดูก (Air and Bone conduction) 

5.9.4 สามารถถายโอนขอมูล ผานสาย USB ไปยังคอมพิวเตอรได 

5.9.5 สามารถตรวจวัดความถ่ีในชวง 125 เฮิรต ถึง 8,000 เฮิรต หรือดีกวา 

5.9.6 สามารถเพ่ิมหรือลดระดับเสียงไดข้ันละ 5 เดซิเบล หรือดีกวา  

5.9.7 สามารถเลือกโหมดการใชงานแบบธรรมดา (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได 

5.9.8 สามารถเลือกโหมดสงผานการสงผานเสียงแบบตอเนื่อง (Continuous) และแบบชวง (Pulse) ได 

5.9.9 มีคาความถูกตองของความถ่ี (Frequency Accuracy) ± 2 % หรือดีกวา  

5.9.10 มีคาความแปรปรวนของฮารโมนิก (Harmonic Distortion) ± 2.5% หรือดีกวา 

5.9.11 มีสวิทซใหผูถูกทดสอบกดตอบกลับและแสดงสัญญาณออกทางเครื่อง 

5.9.12 มีชุดครอบหูสําหรับผูถูกทดสอบ  

5.9.13 มีไมโครโฟนสําหรับสื่อสารกับผูทดสอบ  

5.9.14 มีระบบโปรแกรมท่ีสามารถสรางประวัติผูถูกทดสอบได เชน อายุ เพศ สวนสูง น้ําหนัก วันท่ีทําการ

ทดสอบ   

5.9.15 มีโปรแกรมสําหรับประมวลผลขอมูลการตรวจวัด  

5.9.16 อุปกรณมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบดวย 

1) เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน      จํานวน 1 เครื่อง 

2) ชุดครอบหูสําหรับผูทดสอบ      จํานวน 1 เซต 
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3) ชุดตอบสนองตอการไดยินแบบปุมกด      จํานวน 1 เซต 

4) โปรแกรมควบคุมการทํางานและประมวลผล (Software)   จํานวน 1 เซต 

พรอมอุปกรณถายโอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

5) คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ    จํานวน 4 ฉบับ 

6) คูมือการใชงานภาษาไทยฉบับสมบูรณ ท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ฉบับ 

7) กระเปากันกระแทกใสเครื่องมือและอุปกรณ    จํานวน 1 ใบ 

8) เอกสาร Certificate of Calibrate     จํานวน 1 ใบ 

5.9.17 ผลิตภัณฑมีการรับประกันคุณภาพตามการใชงานปกติ ไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุ 

5.9.18 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 
 

5.10 เครื่องมือตรวจวัดความส่ันสะเทือนตอมนุษย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

5.10.1 เปนเครื่องมือตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 8041:2005 หรือเทียบเทา หรือ

ดีกวา  

5.10.2 รองรับ Frequency weighting ดังนี้ หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

 5.10.2.1 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบท่ีแขนและมือ คือ Wh 

 5.10.2.2 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบท้ังรางกาย คือ Wb, Wc, Wd, We, Wf, Wj, Wk, Wm 

5.10.3 สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนไดพรอมกันอยางนอย 3 แกน (x, y, z)  

5.10.4 สามารถแสดงคาผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเปนคาความเรง (a) ชนิด Instantaneous (w), 

Root mean Square (rms) และ Peak แบบ Real time ได 3 แกน (x, y, z) หรือมากกวา 

5.10.5 สามารถวิเคราะหคา Maximum transient vibration value (MTVV) และ Vibration dose 

value (VDV) ได 

5.10.6 สามารถบันทึกขอมูลผลการตรวจวัดรวมถึงขอมูลดิบ (Raw data) ลงในหนวยความจําในตัวเครื่อง 

หรือ หนวยความจําภายนอก เปนราย 1 วินาที หรือละเอียดกวาตอเนื่องกันไดไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง 

5.10.7 มีแบตเตอรี่ในตัวท่ีทําใหสามารถใชงานตอเนื่องไดไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยนหรือ

ประจไุฟใหม โดยระบบไฟฟาของประเทศไทยได 

5.10.8 สามารถทํางานไดดีท่ีอุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส และท่ีความชื้นสัมพัทธในอากาศ รอยละ 0-90 

5.10.9 สามารถถายโอนขอมูลจากหนวยความจําในตัวเครื่องไปบันทึกไวในอุปกรณวิเคราะหและ

ประมวลผลได  

5.10.10 อุปกรณมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบดวย 

TOR ครุภณัฑเ์คร่ืองมือสาํหรับฝึกเสริมทกัษะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

 



แผน่ท่ี 30 ของ 35 แผน่ 

 

1) เครื่องมือตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน   จํานวน 1 เครื่อง  

2) มีหัววัดความสั่นสะเทือนแบบท้ังรางกายท่ีเปนไปตามมาตรฐาน ISO 2631-1:1997 และทํางาน

ไดดีเม่ือวัดความสั่นสะเทือนในชวงความถ่ี 1 – 80 Hz หรือดีกวา พรอมสายสัญญาณเชื่อมตอกับ

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน     จํานวน 1 หัววัด  

3) มีหัววัดความสั่นสะเทือนแบบท่ีมือและแขนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน ISO 5349-1:2001 และ

ทํางานไดดีเม่ือวัดความสั่นสะเทือนในชวงความถ่ี 1 – 1000 Hz หรือดีกวา พรอมสายสัญญาณ

เชื่อมตอกับเครื่องวัดความสั่นสะเทือน     จํานวน 1 หัววัด 

4) มีอุปกรณยึดจับหัววัดความสั่นสะเทือนเขากับแขนและมือตามลักษณะการทํางานตางๆ เชน ชนิด

ท่ีใชยึดติดกับนิ้วมือ ชนิดท่ีใชยึดติดกับแขน เปนตน   จํานวน 1 เซต 

5) มีกระเปาปองกันการกระแทกสําหรับใสอุปกรณตรวจวัดความสั่นสะเทือนสําหรับการออก

ปฏิบัติงานภาคสนาม        จํานวน 1 ใบ 

6) มีซอฟแวรวิเคราะหขอมูลและรายงานผลความสั่นสะเทือน เปนซอฟแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย และสามารถใชงานไดโดยไมจํากัดระยะเวลา และสามารถถายโอนขอมูลไปใชงานบน

คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Window ได      จํานวน 1 เซต  

7) มีอุปกรณสอบเทียบความสั่นสะเทือนมาตรฐาน (Vibration calibrator)  จํานวน 1 เซต 

8) มีเครื่องมือหรืออุปกรณ สําหรับการวัดคาความสั่นสะเทือน จํานวน 1 เซต 

5.10.11 คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ     จํานวน 4 ฉบับ 

5.10.12 คูมือการใชงานภาษาไทยฉบับสมบูรณ ท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ฉบับ 

5.10.13 ผลิตภัณฑมีการรับประกันคุณภาพตามการใชงานปกติ ไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับ

พัสดุ 

5.10.14 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป 
 

 5.11 เครื่องวัดคล่ืนไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด  

5.11.1 เปนเครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อแบบไรสาย Wireless จํานวน ไมนอยกวา 14 ชองสัญญาณ และ

รองรับการใชงาน การสงสัญญาณจากแหลงสัญญาณภายนอก Auxillary ไดไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ พรอม

ซอฟทแวรประมวลผล รองรับการทํางานในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว และมีแอพพลิเคชั่น

สําหรับการทํางานบนแท็บเล็ต ประกอบดวย  
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5.11.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ 

ดังนี้ 

1) สงสัญญาณคลื่นไฟฟากลามเนื้อ Electromyography ดวยระบบไรสาย (Wireless) ไดไม

นอยกวา 14 ชองสัญญาณ จากกลามเนื้อถึงอุปกรณรับสัญญาณท่ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร (Work Station) และมี

แอพพลิเคชั่นสําหรับการทํางานบนแทบเล็บ  

2) ความถ่ีในการใชงานระหวาง 10 เฮิรตซ  ถึง 1 กิโลเฮิรตซ ท่ีความละเอียด 16 บิต หรือ

ดีกวา  

3) ตัววัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อมีแบตเตอรรี่แบบลิเธียมโพลีเมอร Li-Polymer battery 

สามารถประจุไฟฟา หรือชารตไฟได ดวยการชารตแบบไรสาย Wireless Charger 

4) อุปกรณรับสัญญาณ Receiving Unit เปน  แบบ USB Key สามารถเชื่ อมตอ กับ

คอมพิวเตอรได และตัวเครื่องยังสามารถสงสัญญาณไปยังแท็บเล็ต  

5) สามารถสงสัญญาณแบบบลูทูธ 4.0 ระยะทางไมนอยกวา 20 เมตร ในพ้ืนท่ีท่ีมีสิ่งกีดขวาง

สัญญาณ 

6) มีการแสดงผลกราฟสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบทันทีทันใด (Real-Time) 

7) เปนอุปกรณมาตรฐานคลาส II BF หรือดีกวา  

8) มีกําลังขยายสัญญาณขนาด 120 V/V 

9) มีคา common-mode rejection ratio (CMRR) > 100 dB 

10) มีคาความละเอียดในการอานขอมูลไดสูงสุด 2048 เฮิรตซ 

11) รองรับสัญญาณ Auxiliary ไดจํานวน 2 ชองสัญญาณ 

12) โพรบวัดสัญญาณ EMG โพรบละ 2 ชองสัญญาณ จํานวนไมนอยกวา 7 โพรบ 

13) มีโพรบ สําหรับการรองรับสัญญาณ Auxiliary แบบไรสาย จํานวนไมนอยกวา 1 โพรบ ใน

การซิงโครไนซกับอุปกรณอ่ืนๆ เชน อุปกรณวิเคราะหการเคลื่อนไหว หรือ เครื่องทดสอบการทํางานของกลามเนื้อ 

Isokinetic 

14) ตัวโพรบและ Receiving Unit สามารถใชงานไดตอเนื่องไมนอยกวา 8 ชั่วโมง  

15) แบตเตอรี่เม่ือประจุไฟเต็ม สามารถใชงานไดนานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

5.11.1.2 อุปกรณประกอบการใชงาน  

1) จุดเชื่อมตอสัญญาณ USB Access point  จํานวน 1 อัน 

2) อิเล็กโทรดสําหรับติด จํานวน 500 ชิ้น  

3) โปรแกรมการวิเคราะหทาง EMG จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
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3.1) สามารถเก็บบันทึกผลขอมูลได และมีการแสดงผล เชน การกําหนดคา 

Threshold  การทํารูปแบบการวิเคราะหอาการลา (Fatigue analysis) ดวยเทคนิค Assessment of average 

muscle fiber conduction velocity สามารถคํานวณคลื่นไฟฟากลามเนื้อ EMG ดวยฟงกชั่นดังตอไปนี้ 

- การคํานวณความเร็วของสัญญาณ EMG : CV Estimation 

- การวิเคราะหขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณ Amplitude 

- การประมาณคา Data Approximation 

- การปรับคาความเท่ียงตรง Calibration 

- การวิเคราะห รหัส Code Function 

- การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง Differential 

- การสราง Envelope ของสัญญาณ 

- การวิเคราะหสัญญาณรบกวน แบบ Spectrum ดวยฟงกชัน Fast Fourier 

Transformation Ref. http://sourceforge.net/projects/kissfft. 

- การสรางการกรองสัญญาณ Filtering สามารถเซตคา Threshold ของชวง

สัญญาณท่ีตองการ 

- สามารถวิเคราะหความถ่ีของสัญญาณ Frequency Analysis 

- สามารถวิเคราะหความหนาแนนของสเปกตรัม PSD 

- สามารถรวมสัญญาณเขาดวยกันไดมากกวา สองชองสัญญาณ 

- สามารถคํานวณหาผลรวมของสัญญาณจากหลายๆชองสัญญาณ SUM 

- สามารถสรางคาสัมบูรณ Absolute Value เม่ือทําการ Rectify สัญญาณแลว 

3.2) สามารถสรางรายงานผล (Report) จะเปนรูปแบบของ HTML หรือ PDF โดย

สามารถท่ีจะเพ่ิมสวนของขอความตางๆ ลงไปได และยังสามารถสงออกไปยัง Microsoft Excel 

3.3) ซอฟทแวรสามารถรองรับการวิเคราะหการทํางานของ EMG แบบคลัสเตอร 

Cluster หรือ Multielectrode EMG ได และยังแสดงผลออกมาเปนสเปกตรัมของสัญญาณ 

3.4) รองรับการวิเคราะหขอมูลแบบ High Definition EMG ได 

3.5) มีแอพลิเคชั่น สําหรับการทํางานบนแทบเล็ต  

4) แท็บเล็ต จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

4.1) เปนแท็บเล็ต หนาจอระบบสัมผัส ใชหนวยประมวลกลาง แบบ ARM Cortex 

เทียบเทาหรือดีกวา RAM ไมนอยกวา 8 GB  และมีหนวยความจําท่ีเก็บขอมูลไดไมนอยกวา 8 ชั่วโมง  

4.2) CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 1.4 กิกะเฮิรตซ 
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4.3) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  

4.4) หนาจอแสดงผลเปนแบบทัชสกรีนขนาดไมนอยกวา 10. นิ้ว WXGA TFT 

Technology 

4.5) แบตเตอรี่ มีความจุไมนอยกวา 7000 mAh 

4.6) กลองถายภาพชนิด CMOS 5 เมกะพิกเซล รองรับการถายวีดีโอระบบ Full HD 

5) กระเปาปองกันการกระแทกสําหรับใสอุปกรณตรวจวัดสําหรับการออกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม จํานวน 1 ใบ 

5.11.2 ผลิตภัณฑมีการรับประกันคุณภาพตามการใชงานปกติ ไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุ 

5.11.3 เปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป 

5.11.4 ผูขายตองสงมอบครุภัณฑ โดยติดตั้งและทําการทดสอบเครื่องใหเปนไปตามขอกําหนดในคุณสมบัติ

ตางๆ ท่ีกลาวถึงขางตน และอบรมแนะนําผูใชใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี โดยผลิตภัณฑท่ีสงมอบตองเปน

ผลิตภัณฑใหมท่ีไมเคยใชงานหรือผานการสาธิตมากอน 

5.11.5 รับประกันคุณภาพพรอมบริการซอมฟรีรวมอะไหลอยางนอย 1 ป นับจากวันตรวจรับเรียบรอยแลว 

5.11.6 คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ     จํานวน 4 ฉบับ 

5.11.7 คูมือการใชงานภาษาไทยฉบับสมบูรณ ท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับภาษาอังกฤษ  จํานวน 4 ฉบับ 

  

6. การสนับสนุนและการอบรม (ยกเวนรายการ 5.6) 

 ผูขายจะตองใหการสนับสนุนเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติ

เสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้  

 6.1 การใหการสนับสนุนทางดานการปฏิบัติงาน 

 ผูขายจะตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติ

เสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือใหความชวยเหลือแนะนําเม่ือรองขอทันทีในวันเวลาทําการ 

 6.2 การสนับสนุนทางดานการฝกอบรม 

 (1) จะตองเสนอแผนการและหัวขอเรื่องการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงานแกผูใชงานจนสามารถใชงาน

ไดดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลากําหนดสงมอบของตามสัญญา  

 (2) ผูขายจะตองสงรายชื่อพรอมลายเซ็นผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุ 

    (3) คาฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน คาวิทยากร เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรมตางๆ

ท้ังหมดทุกครั้ง ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบ 
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   (4) ในระหวางท่ีมีการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ผูขายจะตองจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปนคูมือในการ

ฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเขารับการ

อบรมท้ังหมด โดยเปนคูมือฉบับภาษาไทย 
 

7. กําหนดการสงมอบ 

 ผูขายจะตองเสนอแผนและสงมอบเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย จํานวน 1 ชุด ไดภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

8. รายการเอกสารคูมือการใชงาน 

 ผูขายจะตองจัดทําและสงมอบคูมือ เอกสารตางๆท้ัง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ของเครื่องมือสําหรับฝก

ปฏิบัติเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท้ังหมด ท่ีเสนอขายใหกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พรอมดีวีดีสาธิตการใชงานของเครื่องมืออยางละเอียด  
 

9. เง่ือนไขการรับประกัน 

 9.1 ผูขายตองรับประกันตัวเครื่อง ชิ้นสวนอะไหลของอุปกรณของเครื่องมือวัดท้ังหมดเปนระยะเวลา        

1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุโดยไมเสียคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 9.2 ผูขายจะตองบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข เปลี่ยนแทน หรือการอ่ืนใด เพ่ือใหเครื่องมือฯสามารถ

ปฏิบตัิงานไดเหมือนปกติและมีประสิทธิภาพ ภายใน 7 วัน ตามท่ีเสนอ ตลอดระยะเวลารับประกัน 

 9.3 ผูขายตองมีชางบริการท่ีมีความชํานาญพรอมใหบริการ เพ่ือใหเครื่องมือฯ ท้ังหมดทํางานไดดีตลอด

ระยะเวลารับประกัน 

 9.4 ในชวงระยะเวลารับประกัน หากผูขายมีการพัฒนา Software ของเครื่องมือฯท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ ผูขาย

จะตองมา upgrade ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 

10.วงเงินในการจัดหา 

 ในวงเงินท้ังสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) 
 

11. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอราคา    

โดยใชเกณฑราคา  

12.การย่ืนเอกสารประกอบการเสนอราคา 

 12.1 ผูประสงคเสนอราคาจะตองระบุ ยี่หอ รุน และ ประเทศผูผลิต ของเครื่องมือฯ ท่ีเสนอราคาให

ครบถวน 
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แผน่ท่ี 35 ของ 35 แผน่ 

 

 12.2 ผูประสงคเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือฯท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด กับคุณสมบัติของเครื่องมือฯท่ีเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือ

เอกสารหลักฐานตางๆเพ่ือเปนการยืนยัน 

 12.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือฯท่ีเสนอขายใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการประกวด

ราคาจะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกท่ีผูประสงคจะเสนอราคาไดเสนอมานั้น วามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของ ผูประสงค

จะเสนอราคา 

 12.4 รายการเอกสารหลักฐานท่ีผูประสงคเสนอราคานํามาแสดงจะตองระบุแหลงท่ีมาใหชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได  

ตามตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของผูเสนอราคา หนาท่ีอางอิง 

   

   

   

   
 

13. การติดตอสอบถามรายละเอียด   

 หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

 13.1 กรณสีงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังน้ี 

  กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 13.2 กรณสีงเปนโทรสาร โปรดสงท่ี หมายเลข 0-25032598  

         กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

  

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