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รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ 
 

 1. เคร่ืองวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข จํานวน  2  เคร่ือง 
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ใช้วัดความแข็งแรงของกล้ามเน้ือปลายแขนและแขนท่อนล่าง 
2. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขเรืองแสง 3 หลัก  
3. สามารถวัดค่าได้ต้ังแต ่5.0-100 กิโลกรัม 
4. ความแม่นยํา 0.1 กิโลกรัม 
5. ค่าความแม่นยํา +/-2.2 กิโลกรัม 
6. มีระบบปิดการทํางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที 
7. ใช้พลังงานจากถ่านแบตเตอร่ี ขนาด AA 2 ก้อน  
8. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2. เคร่ืองวิเคราะห์ความช้ืนแบบละเอียด 3 ตําแหน่ง จํานวน 1 เคร่ือง   
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ช่ังได้สูงสุด 90 กรัม 
2. แสดงผลละเอียด 0.001 กรัม  
3. ถาดวางตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 
4. หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดํา Backlight สีขาว 
5. วิเคราะห์ได้ 3 หน่วย %Moisturd ,%Solids,Weight(g) 
6. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 3. เคร่ืองชั่งนํ้าหนักดิจิตอล ขนาด 200 กรัม ค่าความละเอียด 0.01 กรัม จํานวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะดังนี้ 
  1. ช่ังได้สูงสุด 200 กรัม ค่าความละเอียด 0.01 กรัม  

2. จานช่ังสแตนเลส : 126 mm  
3. แบตเตอร่ี "AA" 1.5 v. จํานวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟา้กระแสสลับ 220 V.  
4. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 4. เคร่ืองชั่งนํ้าหนักดิจิตอล ขนาด 1,000 กรัม ค่าความละเอียด 1 กรัม จํานวน 1 เคร่ือง   
คุณลักษณะดังนี้ 
  1. ช่ังได้สูงสุด 1000 กรัม (1 กิโลกรัม) ค่าละเอียด 1 กรัม 

2. จานช่ังเป็นสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 179*179มิลลิเมตร 
3. หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดํา 
4. ปิดเคร่ืองอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Auto Power OFF) 
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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5. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ํา ชนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะดังนี้ 
  1. ตัวเคร่ืองและหม้อน่ึงทําจากอลูมิเนียม 

2. ตัวเคร่ืองมีขนาดความจุ 39 ลิตร 
3. ตัวเคร่ืองมีความสูง 19 น้ิว 
4. ความดันสูงสุดภายในหม้อน่ึง คือ 20 psi 
5. ตัวเคร่ืองสามารถทําความร้อนได้สูงสุดท่ี 126.11 c 
6. บนตัวเคร่ืองมีมาตรวัดแสดงการทํางานของเคร่ือง 
7. ฝาเคร่ืองมีระบบล็อกอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันฝาเปิดขณะท่ีภายในหม้อน่ึงมีความดันสูง 
8. มีปุ่มกดเพื่อระบายไอนํ้าภายในหม้อน่ึงออก 
9. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 6. เตาให้ความร้อน (Hot Plaet) จํานวน 2 เตา  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1.หน้าเตามีขนาด 7 น้ิว 
2.ตัวฐานทําด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิม 
3.กําลังไฟ 1500 วัตต์ 
4.สามารถปรับความร้อนได้ 6 ระดับ 
5.รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
7. เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ จํานวน 1 เคร่ือง   
คุณลักษณะดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

เพื่อใช้ติดตามการทํางานของหัวใจ ความดันโลหิตแบบภายนอก ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิในร่างกาย มีคุณสมบัติ
ตามข้อกําหนด 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 เป็นชุดเคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
2.2 สามารถใช้วัดเด็กแรกเกิด เด็กโต และผู้ใหญ่ 
2.3 ใช้กับไฟฟา้กระแสสลับ 100 ถึง 240 v ความถ่ี 47-63 Hz 
2.4 มีแบตเตอร่ีชนิดสามารถประจุไฟได้ภายในตัวเคร่ืองและสามารถใช้งานได้ติดต่อกันได ้2 ช่ัวโมง 
2.5 ควบคุมการทํางานโดยใช้ปุ่มกดได้โดยตรง หรือปุ่มหมุน 
2.6 ตัวเคร่ืองมีนํ้าหนัก 4 กิโลกรัม 

3. รายละเอียดทางเทคนิค 
3.1 ภาคแสดงผลของสัญญาณ (Display) 

3.1.1 จอภาพเป็นจอภาพสีชนิด TFT LCD COLOR ขนาด 7 น้ิว 
3.1.2 สามารถแสดงรูปคล่ืนพร้อมกันได้ 4 รูป คล่ืนพร้อมกัน 
3.1.3 มีระบบเก็บข้อมูลในความจําและแสดงผลได้ทุก Parameter ได้ 72 ช่ัวโมง 
3.1.4 มีการจัดเก็บคล่ืนไฟฟา้หัวใจย้อนหลังได้ 60 วินาที 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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3.2 ภาคการทํางานของชุดวัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 
3.2.1 สามารถรับสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจจากสายชนิด 3 และ 5 ลีดได้ 
3.2.2 สามารถแสดงรูปคล่ืนไฟฟ้า้หัวใจได ้
3.2.3 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)ได้ 10-300 คร้ังต่อนาที 
3.2.4 สามารถเลือก Sensitivity ได้ 5 ระดับคือ 2.5/5/10/20/40 mm/Mv และอัตโนมัติ 
3.2.5 สามารถเลือกโหมดของตัวกรองสัญญาณได้ 3 โหมด ได้แก่ Monitor Diagnostic และ Surgical 
3.2.6 มี Common Mode Rejection Ratio ไม่น้อยกว่า 85 dB ในโหมด Diagnostic และไม่น้อยกว่า105 Db ในโหมด 

Monitor 
3.2.7 สามารถต้ังค่า Scan Speed ได้ 3 ระดับ คือ 12.5/25/50 มิลลิเมตรต่อวินาที 

3.3 ภาคการทํางานของอัตราการหายใจ 
3.3.1 สามารถใช้วัดอัตราการหายใจได้ 0-120 คร้ังต่อนาที 
3.3.2 สามารถแสดงรูปคล่ืนอัตราการหายใจได้ 
3.3.3 สามารถตรวจวัดการหยุดการหายใจได้ (apnea) 
3.3.4 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Impedance Method 

3.4 ภาคการทํางานของชุดความดันโลหิตภายนอก (Non Invasive Blood Pressure) 
3.4.1 มีการทํางาน 3 แบบ คือ แบบอัตโนมัติ (Automatic) แบบวัดเอง (Manual) และแบบต่อเน่ือง(Stat) 
3.4.2 ใช้เทคโนโลยีในการวัดแบบ Automatic Oscillometric 
3.4.3 ในกรณีท่ีต้ังการทํางานแบบอัตโนมัติ (AUTO) สามารถตั้งเวลาในการวัดได้แก่ 1 2 3 4 5 10 15 20 30 45 60 90 

120 240 480 และ 720 นาที 
3.4.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ดังน้ี 

    - Adult 10-270 มิลลิเมตรปรอท 
    - Child 10-235 มิลลิเมตรปรอท 
    - Neonate 10-135 มิลลิเมตรปรอท 

3.4.5 สามารถวัดความดันโลหิตได้ท้ัง 3 ค่า คือ SYSTOLIC Diastolic และ Mean 
3.4.6 สามารถแสดงผลการวัดย้อนหลังได้ 600 เหตุการณ์ 

3.5 ภาควัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรผู้ป่วย (SPO2 OXYGEN SATURATION และ Plethysmograph) 
3.5.1 สามารถวัดค่า SPO2   และ Plethysmograph ได้โดยใช้ Finger Transducer 
3.5.2 ใช้ Nellcor Technology ในการวัดค่า 
3.5.3 สามารถวัดค่า SPO2 ได้ตั้งแต่ 0-100 เปอร์เซ็นต์หรือดีกว่า 
3.5.4 มีความเท่ียงตรงในการวัดค่า SP02 ในช่วง 70-100 เปอร์เซ็นต์ ได้+2% 
3.5.5 สามารถวัดชีพจรได้ตั้งแต่ 20-300 คร้ังต่อนาที โดยมีความผิดพลาด +1bpm หรือดีกว่า 

3.6 ภาควัดอุณหภูมิ (Temperature) 
3.6.1 สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ 0-50 c 
3.6.2 ความผิดพลาดในการตรวจวัด +0.1c 

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
4.1 สายต่อสัญญาณคล่ือนไฟฟ้าหัวใจ 3 หรือ 5 ลีด จํานวน 1 ชุด 
4.2 สายท่อลมพร้อม Cuff (pediatric &adult)  จํานวน 1 ชุด 
4.3 SPO CABLE พร้อม FINGER PROBE   จํานวน 1 ชุด 
4.4 สายวัดอุณหภูมิ  จํานวน 1 ชุด 
4.5 สายไฟ AC 
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4.6 สาย Ground   จํานวน 1 ชุด 
4.7 รถเข็น จํานวน 1 คัน 

5. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
6. มีการรรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
8. เคร่ืองวัดความดันบรรยากาศ ( Barometer ) จํานวน 2  เคร่ือง    
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. มีช่วงการวัดBarometer Pressure 10 ถึง 1100 hPa 
2. ความละเอียด 0.1 hPa 
3. ช่วงการวัดความช้ืน 10% ถึง 90% 
4. ความแม่นยํา ± 4% RH 
5. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 1300°C 
6. ความแม่นยํา ± (0.5% + 0.5°C) 
7. หน่วยความจํา SD card ขนาด 2 กิกะไบต์ บันทึกได้สูงสุด 20 ล้านข้อมูล 
8. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
9. เคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด จํานวน 15 เคร่ือง   
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิพื้นผิว 
2. วัดอุณหภูมิโหมดร่างกาย : 32 - 42.9 องศาเซลเซียส 
3. วัดอุณหภูมิโหมดพื้นผิว : 0-100 องศาเซลเซียส 
4. สามารถอ่านค่าได้ภายใน 0.5 วินาที 
5. ปิดเคร่ืองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานภายใน 7 วินาที 
6. ระยะห่างท่ีใช้ในการวัดอุณหภูมิ 5-15 เซนติเมตร 
7. บันทึกค่าการวัดได้ 32 ค่า 
8. ความคลาดเคล่ือน +/-.02c 
9. แบตเตอร่ี: AA 2 ก้อน 
10. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 10. ตู้อ่านฟิล์ม x-ray จํานวน 3 เคร่ือง  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นตู้อ่านฟิล์ม แบบ 1 ช่อง ขนาด 43*48.5*13cm 
2. แบบติดผนัง 
3. โครงทําด้วยสแตนเลส 
4. ด้านหน้าเป็นแผ่นพลาสติกสีขาว 
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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 11. เคร่ืองตรวจหาน้ําตาลในเลือด จํานวน 2 เคร่ือง  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. ใช้ปริมาณเลือด 1-2 ไมโครลิตร 
2. ใช้เวลาในการอ่านค่านํ้าตาล 5 วินาที 
3. มีหน่วยความจํา 500 ค่า พร้อมเรียกดูค่าเฉล่ียนํ้าตาล 7,14,30 และ 90 วันได้ 
4. กําหนดสัญลักษณ์แทนค่านํ้าตาลก่อนและหลังมื้ออาหารได้ รวมถึงสามารถตั้งเตือนให้ตรวจนํ้าตาลหลังอาหารได้ 
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
12. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบต้ังโต๊ะ ชนิดปรอท จํานวน 12  เคร่ือง  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. เคร่ืองวัดความดัน ชนิดปรอทแบบตั้งโต๊ะ 
2. ตัวเคร่ืองทําจากอลูมิเนียม 
3. เป็นเคร่ืองแบบใช้ปรอท 
4. สามารถวัดค่าได้ท่ีช่วง 0-300 mmHg 
5. ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วหรือวัสดุใสทนทานแตกยาก 
6. มีลูกยางบีบลมพร้อมวาล์ว 1 ชุด  
7. สายยางจากผ้าพันแขนในตัว 1 ชุด 
8. ผ้าพันแขนชนิดแปะติดของผู้ใหญ่ 1 ชุด 
9. มีตัวเลขบอกระดับอ่านค่า ตัวเลขสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทนทานต่อการขูดลบ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 13. ถังต้มน้ําไฟฟ้า ความจุ 4.5 ลิตร จํานวน 3 เคร่ือง  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นถังต้มนํ้าไฟฟ้า 
2. ความจุของถังต้ม 4.5 ลิตร 
3. กําลังไฟฟา้ 1,000 w. 
4. สามารถตัดไฟอัตโนมัตเิมื่อความร้อนสูงเกินไฟ 
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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14. หม้อน่ึงยาสมุนไพรไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. หม้อน่ึงไฟฟา้ ช้ันน่ึงแบบใสมี 3 ช้ัน  
2. ความจุรวมหม้อน่ึง 9 ลิตร 
3. ตั้งเวลาน่ึงได้สูงสุด 99 นาที 
4. ระบบอุ่นอาหารเพื่อรักษาอุณหภูมิ 20 นาที 
5. หน้าจอ LCD แสดงสัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือน 
6. กําลังไฟฟา้ 900 วัตต์ 
7. ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
15. เคร่ืองพ่นไอน้ําสมุนไพร จาํนวน 5 เคร่ือง  
 คุณลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นเคร่ืองพ่นไอนํ้า 

2. ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 500 มล. 
3. เคร่ืองทํางานต่อเน่ืองได้นานถึง 10 ซม. 
4. ตั้งเวลาปิดการใช้งานของเคร่ืองได้ 
5. ปรับระดับการพ่นไอนํ้าได้ High/Low MIST 
6. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ Auto-Cut off เมื่อนํ้าหมด 

 
 
 
16. เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 48.5*29*40 ซม. 
2. ตัวเคร่ืองผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี 
3. กําลังไมโครเวฟขาออก 900 วัตต์ 
4. ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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17. ตู้ข้างเตียงพลาสติกแบบมีล้อเล่ือน จํานวน 13 ตู้  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 48 ลึก 48 สูง 76 ซม. 
2. ตู้ผลิตจากพลาสติก ABS มีความคงทนแข็งแรง(สีตามรูปแบบตัวอย่าง) 
3. มีล้ินชักใส่ของ 1 ช่อง 
4. มีล้อเล่ือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. โต๊ะคร่อมเตียง จํานวน 3 ตัว  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดหน้าโต๊ะ 36*80 ซม. 
2. โครงทําด้วยสแตนเลส ใส่ล้อขนาด ไม่น้อยกว่า 2 น้ิว 
3. ปรับสูง – ตํ่า ได้ 82-120 ซม. 
4. หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าขอบหุ้มด้วยสแตนเลส 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 

รูปภาพตวัอย่าง 



-8- 
 

19. เตียงตรวจแบบพับเก็บได้ จํานวน 1 เตียง  
 คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดของเตียง ไม่น้อยกว่า W60*L185*H60-80 ซม. 
2. เบาะหนัง PVC หุ้มฟองนํ้าหนา 5 ซม. 
3.  โครงเตยีงทําด้วยอลูมิเนียม 
4. รับนํ้าหนักได้ 220 กิโลกรัม 
5. สามารถพับเก็บ และปรับระดับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. กระติกนํ้าร้อนไฟฟ้า จํานวน 1 ใบ  
 คุณลักษณะดังนี้ 

 1. กระติกมีขนาดความจุ 2.8 ลิตร 
 2. ภายในทําด้วยสแตนเลส ทนทานไม่เป็นสนิม 
 3. สเกลบอกระดับนํ้า มองเห็นชัดเจน 
 

21. เคร่ืองช่ังทศนิยม 3 ตําแหน่ง จํานวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. พิกัดนํ้าหนัก 1000 กรัม 
2. ค่าละเอียด 0.001 กรัม 
3. มฟีังก์ชันนับจํานวนช้ินงาน (Parts Counting)  
4.  มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percebnt Deviations) 
5. มฟีังก์ชันตรวจสอบค่านํ้าหนัก (Checkweighing) 
6. มฟีังก์ชันช่ังนําหนักสัตว์ทดลอง (Animal Weighing) 
7. มฟีังก์ชันบวกสะสมนํ้าหนัก (Summing Function) 
8. รับประกันสินค้า 1 ปี 

 
 
 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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22. รถเข็นเอนกประสงค์แบบพับได้ จํานวน 2 คัน  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. โครงสร้างทําด้วยสแตนเลส 
2. มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว จํานวน 4 ล้อ 
3. มีท่ีจับสําหรับเข็นเคล่ือนท่ีได้ 
4. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 40*60*90 ซม. 
5. รับนํ้าหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม 

  
 
  
  
 
 
 
 
23. รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน จาํนวน 4 ตัว  
คุณลักษณะดังนี้ 
1. โครงสร้างทําด้วยสแตนเลส 
2. มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว จํานวน 4 ล้อ 
3. มีท่ีจับสําหรับเข็นเคล่ือนท่ีได้ 
4. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 40*60*90 ซม. 
5. รับนํ้าหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม 
 
 
  
  
24. อ่างสแตนเลส แบบ 2 หลุม 1 ท่ีพัก จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นอ่างสําหรับล้างอุปกรณ์ต่างๆได้ 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120*50*80 ซม. 
3. ทําจากสแตนเลสอย่างดี แข็งแรง ไม่เป็นสนิม 
4. อ่าง จํานวน 2 หลุม มีท่ีพัก 1 ท่ีด้านข้างอ่าง 
5. มีก๊อกนํ้า จํานวน 1 อันพร้อมสายเดินนํ้าเข้าก๊อกนํ้า 
6. มีท่อและอุปกรณ์ระบายนํ้าออก 
7. ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

 

  

 

รูปภาพตวัอย่าง 

รูปภาพตวัอยา่ง 

รูปภาพตวัอยา่ง 
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25. ถังต้มน้ําไฟฟ้า   จํานวน    1    เคร่ือง 
คุณลักษณะ 

1. ถังต้มนํ้าไฟฟ้าระบบดิจิตอล พร้อมชุดหุ้มถัง 
2. ขนาดความจุ 21 ลิตร 
3. หน้าจอการทํางานเป็นระบบ Digital แสดงผลด้วยตัวเลข LED 3 หลัก 
4. สามารถต้ังอุณหภูมิได้ระหว่าง 30-98 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมิได้แม่นยําท่ีความผิดพลาด (+/-) 1  

องศาเซลเซียส 
5. ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ระบบจะตัดไฟเม่ือเวลา Heater ร้อนเกินอุณหภูมิปกติ 
6. กําลังไฟ 3,000 วัตต์ 
7. แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 
8. ความถ่ีกระแสไฟฟ้า 50 เฮิร์ซ 
9. ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง) : 39 × 54.4 ซม. 

  
26. รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง แบบพับได้  จํานวน   1  คัน 
คุณลักษณะ 

1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดน่ัง 
2. เบาะท่ีน่ัง : 17 น้ิว 
3. ตัวรถสามารถพับได้ 
4. ขนาดยาง : ยางล้อหน้า 7 น้ิว ยางล้อหลัง 24 น้ิว โครงล้อสไตล์แม๊กพลาสติก ยางตัน 
5. นํ้าหนักรถ : 13.1 กิโลกรัม 
6. รับนํ้าหนัก : 100 กิโลกรัม 
7. ระยะเวลารับประกัน : 1 ปี 
8. สีของเบาะน่ัง : ดํา 
 

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


