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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2563 
     

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี  
มีความปลอดภัย  
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรอืน” 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   
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บทน า 
---------------------- 

  

๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑)  เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(๒)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 

  (๓)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพ่ือวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มี ๓ กรณี ดังนี้  

๓.๑ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นเพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 
๔. เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
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ในกรณีการด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  จังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด    
ที่ สร 0023.3/2163  ลงวนัที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องแจ้งแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19 ) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการ
จัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )  จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย   

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
 
๔. เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ 
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

 
๓.๓ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๒  ที่เกี่ยวกับ

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง  เก่ียวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รฐัพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 
 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฯให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
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๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณสูงสุด  
   
    

....................................................................................... 
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วันที่    ๒๔   กันยายน   2563 
 
เรื่อง  รายงานเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )   
        เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
 
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565 )  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562   และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 2563  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ นั้น  
 

  สืบเนื่องจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีเหตุผลความจ าเป็น ในการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน เพ่ือใช้ในงานซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะ งานตัดแต่งกิ่งไม้ และงานสาธารณภัยในพ้ืนที่  และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ยังไม่มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า  ประกอบกับงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็นใน
การเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   

   ดังนั้น การด าเนินการจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองเป็นส าคัญ  จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม  เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  ๓ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ขึ้น  และได้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒,  ข้อ ๒๒/๑,  ข้อ ๒๒/๒  
     

เสนอโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
อ าเภอเขวาสินรินทร์    จังหวดัสุรินทร์  



ส่วนที่ ๓  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

              บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แบบ ผ.๐๓ 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อน ามาใช้งานซ่อม
บ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
งานตัดแต่งก่ิงไม ้
งานสาธารณภัยต่างๆ 
ภายในต าบลปราสาท
ทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮ
ดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 
คัน  โดยมีคณุลักษณะทั่วไปเป็นรถยนต์
บรรทุกเทท้ายตดิเครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิกตอนท้ายติดตั้ง
กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไมน่้อย
กว่า 3 ลบ.ม. สามารถยกเทท้ายได้ด้วย
ระบบไฮดรอลิก โดยมีคณุภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานชุดกระบะบรรทุกเปน็
ผลิตภณัฑ์ ภายในประเทศผลติและ
ประกอบจากโรงงานท่ีได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน  

0 0 2,500,000 0 0 กองช่าง 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

      คุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้  
๑. ตัวรถยนต์  

๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตาม
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
1.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อย
กว่า 3,300 มิลลิลิตร 
1.3 เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า 
6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 
เพลา 
1.4 มีเครื่องปรับอากาศ ภายใน
ห้องคนขับ สามารถท าความเย็น
ได้เพียงพอต่อการใช้งาน 
1.5 มีวิทยุ ,CD ฟิล์มกรองแสง
ขนาดตามที่กฎหมายก าหนด 

     ๒. เครื่องยนต์ 
 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่
น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
 2.2  มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
130 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/
นาที  

     กองช่าง 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
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งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

      2.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอิน
เจคชั่น    
 ๓. ระบบส่งก าลัง 
 3.1  คลัทช์เป็นแบบมาตรฐาน
ผู้ผลิต  
 3.2  เกียร์ เป็นแบบกระปุก
เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์  เกียร์ถอย
หลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ 
 ๔. ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง 
 4.1 พวงมาลัยขับข้างมีระบบ
ช่วยผ่อนแรง  
   ๕.ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง 
 5.1  ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุ
ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
   ๖.ระบบกนัสะเทือนและระบบห้ามล้อ 
 6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 7.สมรรถนะรถ 
 7.1 สามารถรับน้ าหนักตัวรถ 
ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์
ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะได้ไม่
น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 

     กองช่าง 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

      ๘. ระบบไฟฟ้า  
 8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า  24  โวล์ท 
 ๘.๒ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ 
โวลท์  
 ๘.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ 
ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 25  แอมแปร์ /
ช่ัวโมง  
 8 . 4  มี สั ญ ญ า ณ ไ ฟถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  
๙. กระบะบรรทุก  
 9.1 กระบะบรรทุกรูปทรง
เหลี่ยม  ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุปช้ิงค์มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
 9.2 ผนังด้านหน้า และผนัง
ด้านหลัง  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
 9.3 ฝากระบะสามารถเปิดออก
ได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้
เองเมื่อยกเท 
 9.4 กระบะบรรทุก ผลิตจาก
โรงงานท่ีได้รับรองระบบมาตรฐาน                    

     กองช่าง 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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      10. ระบบยกเทท้าย 
 10.1 ยกเทท้ายด้วยระบบไฮ
ดรอลิก  เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันใต้
ท้องกระบะ โดยมีคันโยกหรือสวิตซ์
ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง 
 10.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิกยก
เทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระบอกไฮดรอลิกส าหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไป 
11. เครนไฮดรอลิก 
 11.1 เครนไฮดรอลิกสามารถ
ยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 
2.70 เมตร  
 11 .2  ที่ ร ะ ย ะ  2 .3  เ มต ร 
สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,900 
กิโลกรัม 
 11 .3  ที่ ร ะ ย ะ  3 .6  เ มต ร 
สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,200 
กิโลกรัม    
 

     กองช่าง 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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                 1 1 . 4  ที่ ร ะ ย ะ  5 0  เ ม ต ร 
สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 900 
กิโลกรัม 
 11 .5  ที่ ร ะ ย ะ  6 .0  เ มต ร 
สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 680 
กิโลกรัม 
 11.6 มีระบบนิรภัย 
 11.7  เครนมีน้ าหนักมาตรฐาน
รวมเท้าช้างไม่เกิน 700 กิโลกรัม (ไม่รวม
น้ าหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม) 
 11.๙ เครนสามารถหมุนรอบตวั
ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา  
12. ระบบไฟฟ้าสัญญาณ  
 12.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์
บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน  จ านวน 
๑ ดวง 
 12.2 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์
ติดตั้งไฟฉุกเฉิน  จ านวน ๒ ดวง  
 

     กองช่าง 

 


