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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏบิัตกิารวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 
กระบวนการผลติขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 ชุด ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 

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

 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 
 1. เคร่ืองกลึงยนัศูนยเ์หนือแท่นขนาด 200 มม.    จ านวน 1 ชุด 
 2. เคร่ืองกลึงยนัศูนยเ์หนือแท่นขนาด 150 มม.     จ านวน 1 ชุด 
 3. เคร่ืองกดั        จ านวน 1 ชุด 
 4. เคร่ืองตดัโลหะแผน่ระบบไฟฟ้า     จ านวน 1 ชุด 
 5. เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ชนิด 3 ลูกกล้ิง, 2,000 มม.    จ านวน 1 ชุด 
 6. เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ชนิด 3 ลูกกล้ิง, 1,000 มม.    จ านวน 1 ชุด 
 7. เคร่ืองพบัโลหะแบบมือโยก      จ านวน 1 ชุด 
 8. เคร่ืองดดัโคง้เหลก็แบบ 3 ลูกกล้ิง     จ านวน 1 ชุด 
 9. เคร่ืองดดัท่อเหลก็       จ านวน 1 ชุด 
 10. เคร่ืองบากท่อ        จ านวน 1 ชุด 
 11. แท่นไฮดรอลิกไฟฟ้า 30 ตนั      จ านวน 1 ชุด 
 12. เครนยกของ (floor crane capacity)     จ านวน 1 ชุด 
 13. ลิฟทย์กรถยนต ์       จ านวน 1 ชุด 
 14. ป๊ัมลมขนาด 5 แรงมา้       จ านวน 1 ชุด 
 15. พดัลมอุตสาหกรรมขนาด 25 น้ิว     จ านวน 1 ชุด 
 16. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ แบบ MMA   จ านวน 1 ชุด 
 17. หนา้กากเช่ือมปรับแสงอตัโนมติั     จ านวน 1 ชุด 
 18. เคร่ืองเช่ือมอาร์กอน (TIG)      จ านวน 1 ชุด 
 19. สว่านแท่น        จ านวน 1 ชุด 
 20. เคร่ืองเจียรมือ 4 น้ิว       จ านวน 1 ชุด 
 21. เล่ือยฉลุไฟฟ้า (jig saw)      จ านวน 1 ชุด 
 22. เคร่ืองเป่าลม (blower)      จ านวน 1 ชุด 
 23. สว่านไร้สาย        จ านวน 1 ชุด 
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 24. แท่นหินเจียร 8 น้ิว       จ านวน 1 ชุด 
 25. เล่ือยวงเดือน 7 น้ิว       จ านวน 1 ชุด 
 26. เคร่ืองขดักระดาษทรายตั้งโต๊ะ      จ านวน 1 ชุด 
 27. เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 150 มม.    จ านวน 1 ชุด 
 28. เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 200 มม.    จ านวน 1 ชุด 
 29. ไดอลัเกจวดันอกมีขาแม่เหลก็      จ านวน 1 ชุด 
 30. บอร์เกจวดัรูใน       จ านวน 1 ชุด 
 31. ชุดวดัก  าลงัอดักระบอกสูบ      จ านวน 1 ชุด 
 32. ชุดลานรัดแหวนลูกสูบ      จ านวน 1 ชุด 
 33. โต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือ      จ านวน 1 ชุด 
 34. ปากกาจบัโลหะ       จ านวน 1 ชุด 
 35. ทัง่ตีเหลก็        จ านวน 1 ชุด 
 36. คอ้นหวักลม        จ านวน 1 ชุด 
 37. คอ้นปอนด ์        จ านวน 1 ชุด 
 38. รถเข็นพ้ืนเหลก็       จ านวน 1 ชุด 
 39. บลอ็กลมกระแทก 4 หุน      จ านวน 1 ชุด 
 40. สว่านลม        จ านวน 1 ชุด 
 41. ประแจบลอ็ก       จ านวน 1 ชุด 
 42. คีมถ่าง        จ านวน 1 ชุด 
 43. ประแจทอร์ก        จ านวน 1 ชุด 
 44. ตะไบ        จ านวน 1 ชุด 
 45. เหลก็ดูด        จ านวน 1 ชุด 
 46. แคลมป์จบัช้ินงาน       จ านวน 1 ชุด 
 47. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั      จ านวน 1 ชุด 
 48. ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ       จ านวน 1 ชุด 
 49. สว่านโรตาร่ี        จ านวน 1 ชุด 
 50. ชุดอุปกรณ์เล่ือยไม ้       จ านวน 1 ชุด 
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   รายละเอียดคุณลกัษณะของครุภณัฑ์หอ้งปฏิบติัการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กระบวนการ
ผลิตขั้นพ้ืนฐานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีหรือดีกว่า 
1. เคร่ืองกลึงยนัศูนยเ์หนือแท่นขนาด 200 มม. จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองกลึงเป็นชนิดยนัศูนย ์ (engine lathe) โครงสร้างของตวัเคร่ืองท าดว้ยเหลก็หล่อหรือเหล็กหล่อ
เหนียว มีฐานรองรับท าดว้ยเหล็กหล่อหรือแผน่โลหะท่ีมีความแข็งแรงและไม่มีการสั่นสะเทือนในขณะใช้
งาน ชุดป้อมมีดวางอยู่บนรางเล่ือนของเคร่ือง มีแผ่นกนัเศษโลหะส าหรับผูป้ฏิบติังาน และมีแผ่นกนัเศษ
โลหะดา้นหลงัตวัเคร่ืองตลอดความยาวของรางเล่ือน 

 1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  1.2.1 ความสูงของศูนยเ์หนือแท่นไม่นอ้ยกว่า 220 มม. 
  1.2.2 ระยะห่างระหว่างปลายศูนยห์วัถึงศูนยท์า้ยไม่นอ้ยกว่า 1,500 มม. 
  1.2.3 ความกวา้ง bed ไม่นอ้ยกว่า 295 มม. 
  1.2.4 ระยะสวิงเหนือรางเล่ือน (swing diameter above machine bed) ไม่นอ้ยกว่า 450 มม. 
   1.2.5 ระยะสวิงเหนือป้อมมีด (swing over cross slide) ไม่นอ้ยกว่า 260 มม. 
  1.2.6 Spindle nose taper bore ไดไ้ม่นอ้ยกว่า Morse No.6 

1.2.7 Spindle nose พร้อมอุปกรณ์จบัยึดเป็นแบบ cam lock หรือ Bayonet หรือ American standard 
short taper nose 

  1.2.8 รูเรียวศูนยท์า้ยไดไ้ม่นอ้ยกว่า Morse No.4 
  1.2.9 ลกัษณะผวิแคร่เป็นตวั “ว”ี คว  ่า 2 สนั 

1.2.10 ระบบเปล่ียนความเร็วรอบเพลางานใชเ้ฟืองสามารถเปล่ียนความเร็วไดไ้ม่น้อยกว่า 11 ระดบั
ความเร็วรอบ ความเร็วรอบต ่าสุดไม่มากกว่า 30 รอบ/นาที และความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,950 รอบ/นาที 

1.2.11 มีห้องชุดเปล่ียนเฟือง (quick change gear box) ท่ีปรับอตัราป้อนตามแนวยาวและแนวขวาง
ได ้

  1.2.12 สามารถกลึงเกลียวระบบเมตริกและองักฤษได ้
1.2.13 อตัราการป้อนอตัโนมติัตามแนวยาว (longitudinal feed) ได้ไม่น้อยกว่า 40 ขั้น ขั้นต ่าไม่

มากกว่า 0.032 มม./รอบ ขั้นสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.6 มม./รอบ 
1.2.14 อตัราการป้อนอตัโนมติัตามแนวขวาง (cross feed) ไดไ้ม่น้อยกว่า 40 ขั้น ขั้นต ่าไม่มากกว่า 

0.015 มม./รอบ ขั้นสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.780 มม./รอบ 
1.2.15 สามารถกลึงเกลียวระบบเมตริกไดไ้ม่นอ้ยกว่า 40 ขั้น ขั้นต ่าสุดไม่มากกว่า 0.2 มม. สูงสุดได้

ไม่นอ้ยกว่า 13 มม. 
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1.2.16 สามารถกลึงเกลียวระบบน้ิวไดไ้ม่นอ้ยกว่า 40 ขั้น ขั้นต ่าสุดไดไ้ม่มากกว่า 3 TPI. สูงสุดไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 110 TPI. 

1.2.17 สามารถกลึงเกลียวระบบ DP (Diametral Pitch) ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 48 ขั้น ขั้นต ่าสุดไดไ้ม่มากกวา่ 
5 DP. สูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 110 DP. 

  1.2.18 ยนัทา้ยศูนยม์ีระยะป้อนเจาะไม่นอ้ยกว่า 120 มม. และมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 50 มม. 
1.2.19 มือหมุนพาป้อมมีด (handwheel) สามารถดึงออกเพื่อป้องกนัอนัตรายขณะป้อนอตัโนมติัตาม

มาตรฐาน EN23125 
1.2.20 อุปกรณ์สวิทชไ์ฟฟ้ามีอายกุารใชง้านตามมาตรฐาน EN ISO 13849 

  1.2.21 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 5.5 kW 380V 3 Phase 50 Hz หรือ 60 Hz 
  1.2.22 ตวัเคร่ืองมีน ้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 1,900 กก. 

 1.3 อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง  
  1.3.1 ป้อมมีด 1 ชุด 
  1.3.2 หวัจบั 3 จบัฟันเขา้พร้อมกนั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 200 มม. 1 ชุด 

1.3.3 หวัจบั 4 จบัฟันอิสระ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 200 มม. 1 ชุด 
1.3.4 หัวจบัดอกสว่าน แบบมือบิดล็อค และแบบประแจขนั ขนาดจบัดอกสว่านไดโ้ตอยา่งนอ้ย 12 

มม. พร้อมปลอกเรียว จ  านวน 1 ชุด 
1.3.5 ชุดไฟส่องสว่าง 1 ชุด เป็นแบบ LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด 
1.3.6 ชุดหล่อเยน็แบบ coolant pump motor 1 ชุด 
1.3.7 ยนัศูนยเ์ป็นและยนัศูนยต์าย อยา่งละ 1 อนั 
1.3.8 ด้ามมีดอินเสริทต์ ซ้าย ขวา ตรง ตัด พร้อมเม็ดมีดอินเสริทต์ และพิมพ์ลายไขวห้ยาบและ

ละเอียดกบั พิมพล์ายตรงหยาบและละเอียดพร้อมดา้มจบั จ  านวนอยา่งละ 1 ชุด 
1.3.9 กนัสะทา้นน่ิงและกนัสะทา้นตาม อยา่งละ 1 ชุด 
1.3.10 มีอุปกรณ์หยดุฉุกเฉินดว้ยเทา้ 
1.3.11 มีอุปกรณ์ป้องกนัเศษท่ีหวั spindle ในขณะท างาน 
1.3.12 มีอุปกรณ์แสดงผล (digital position display) ติดตั้ งมาจากโรงงานผูผ้ลิต สามารถแสดง

ต าแหน่งไดไ้ม่น้อยกว่า 2 แกน พร้อมแสดงความเร็วรอบขณะใชง้าน เป็นจอแสดงผลแบบ 
LED หรือดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 4 บรรทดั มีความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 10 ไมครอน 

1.3.13 ประแจใชง้านประจ าเคร่ือง 1 ชุดพร้อมกล่อง ประกอบไปดว้ยประแจปากรวม 1 ชุด (เบอร์ 10 
– 24) ประแจแอลหวับอล 1 ชุด  

1.3.14 ฐานรองเคร่ืองกลึง (footing) ครบทุกจุด 
1.3.15 ชุดฟันส ารองรองส าหรับเปล่ียนกบัหวัจบั 1 ชุด 
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1.3.16 ชุดมิลล่ิงติดตั้ งบนแกนขวางของเคร่ืองกลึง (milling attachment) ก าลังมอเตอร์ 500W 
มอเตอร์ชนิดไร้แปลงถ่าน ปรับรอบดว้ยระบบไฟฟ้า สามารถเคล่ือนท่ีข้ึนลงระยะไม่น้อยกว่า 
160 มม. ใชก้ดังานตามแนวแกนยาวและแกนขวางของเคร่ืองกลึง 1ชุด 

1.3.17 ชุดตั้งองศาการหมุนของหวัจบัเคร่ืองกลึง (chuck indexable kit) เพื่อใชง้านร่วมกบัชุด milling 
attachment ในการมิลล่ิง ช้ินงานท่ีต้องก าหนดองศาบนเค ร่ืองกลึงตลอดแนวแกน 
1 ชุด 

1.3.18 อุปกรณ์ทุกช้ินตอ้งประกอบเขา้กบัเคร่ืองและสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.4 รายละเอียดอ่ืนๆ  
1.4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า 
1.4.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
1.4.3 มีแคตตาล็อกตวัจริงของบริษทัผูผ้ลิตเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยตาม model ของเคร่ือง 1 

ชุด 
1.4.4 มีใบตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองหลงัการผลิต และแสดงค่าตวัเลขการตรวจสอบพร้อม

ลายเซ็นผูต้รวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกอบการพิจารณา 
1.4.5 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
1.4.6 รับประกนั 1 ปี 

 
2. เคร่ืองกลึงยนัศูนยเ์หนือแท่นขนาด 150 มม. จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองกลึงเป็นชนิดยนัศูนย ์ (engine lathe) โครงสร้างของตวัเคร่ืองท าดว้ยเหลก็หล่อหรือเหล็กหล่อ
เหนียว มีฐานรองรับท่ีท าดว้ยเหลก็หล่อหรือแผน่โลหะท่ีมีความแข็งแรงและไม่มีการสัน่สะเทือนในขณะใช้
งาน ชุดป้อมมีดวางอยู่บนรางเล่ือนของเคร่ือง มีแผ่นกนัเศษโลหะส าหรับผูป้ฏิบติังาน และมีแผ่นกนัเศษ
โลหะดา้นหลงัตวัเคร่ืองตลอดความยาวของรางเล่ือน 

 2.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  2.2.1 ความสูงของศูนยเ์หนือแท่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 160 มม.  
  2.2.2 ระยะห่างระหว่างปลายศูนยห์วัถึงศูนยท์า้ยไม่นอ้ยกว่า 800 มม. 
  2.2.3 ระยะสวิงเหนือรางเล่ือน (swing diameter above machine bed) ไม่นอ้ยกว่า 320 มม. 
   2.2.4 ระยะสวิงเหนือป้อมมีด (swing over cross slide) ไม่นอ้ยกว่า 190 มม. 
  2.2.5 Spindle nose taper bore ไดไ้ม่นอ้ยกว่า Morse No.5 
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2.2.6 Spindle nose พร้อมอุปกรณ์จบัยึดเป็นแบบ cam lock หรือ Bayonet หรือ American standard 
short taper nose 

  2.2.7 รูเรียวศูนยท์า้ยไดไ้ม่นอ้ยกว่า Morse No.3 
2.2.8 ระบบเปล่ียนความเร็วรอบเพลางานใชเ้ฟืองสามารถเปล่ียนความเร็วไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 ระดบั

ความเร็วรอบ โดยความเร็วรอบต ่าสุดไม่มากกว่า 80 รอบ/นาที และความเร็วสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 
1,950 รอบ/นาที 

  2.2.9 มีหอ้งชุดเปล่ียนเฟือง (quick change gear box)  
  2.2.10 สามารถกลึงเกลียวระบบเมตริกและระบบองักฤษได ้

2.2.11 อตัราการป้อนอตัโนมติัตามแนวยาว (longitudinal feed) ได้ไม่น้อยกว่า 30 ขั้น ขั้นต ่าไม่
มากกว่า 0.06 มม./รอบ ขั้นสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.3 มม./รอบ 

2.2.12 อตัราการป้อนอตัโนมติัตามแนวขวาง (Cross feed) ไดไ้ม่น้อยกว่า 30 ขั้น ขั้นต ่าไม่มากกว่า 
0.015 มม./รอบ ขั้นสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.35 มม./รอบ 

2.2.13 สามารถกลึงเกลียวระบบเมตริกไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 ขั้น ขั้นต ่าสุดไม่มากกว่า 0.5 มม. สูงสุดได้
ไม่นอ้ยกว่า 6 มม. 

2.2.14 สามารถกลึงเกลียวระบบน้ิวไดไ้ม่นอ้ยกว่า 33 ขั้น ขั้นต ่าสุดไดไ้ม่มากกว่า 5 TPI. สูงสุดสุดได้
ไม่นอ้ยกว่า 55 TPI. 

  2.2.15 ยนัทา้ยศูนยม์ีระยะป้อนเจาะไม่นอ้ยกว่า 100 มม. และมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 30 มม. 
2.2.16 มือหมุนพาป้อมมีด (handwheel) สามารถดึงออกเพื่อป้องกนัอนัตรายขณะป้อนอตัโนมติัตาม

มาตราฐาน EN23125 
1.2.17 อุปกรณ์สวิทชไ์ฟฟ้ามีอายกุารใชง้านตามมาตรฐาน EN ISO 13849 

  2.2.18 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 1.3 kW 380V 3 Phase 50 Hz หรือ 60 Hz 
  2.2.19 ตวัเคร่ืองมีน ้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 400 กก. 

 2.3 อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง  
  2.3.1 ป้อมมีดชนิดส่ีเหล่ียม 1 ชุด 
  2.3.2 หวัจบั 3 จบัฟันเขา้พร้อมกนั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 180 มม. 1 ชุด 

2.3.3 หวัจบั 4 จบัฟันอิสระ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 180 มม. 1 ชุด 
2.3.4 หัวจบัดอกสว่าน แบบมือบิดล็อค และแบบประแจขนั ขนาดจบัดอกสว่านไดโ้ตอย่างน้อย 8 

มม.  
2.3.5 ยนัศูนยเ์ป็นและยนัศูนยต์าย อยา่งละ 1 อนั 
2.3.6 ด้ามมีดอินเสริทต์ ซ้าย ขวา ตรง ตัด พร้อมเม็ดมีดอินเสริทต์ และพิมพ์ลายไขวห้ยาบและ

ละเอียดกบั พิมพล์ายตรงหยาบและละเอียดพร้อมดา้มจบั จ  านวนอยา่งละ 1 ชุด 
2.3.7 มีอุปกรณ์หยดุฉุกเฉินดว้ยเทา้ 
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2.3.8 มีอุปกรณ์ป้องกนัเศษท่ีหวั Spindle ในขณะท างาน 
2.3.9 มีอุปกรณ์แสดงผล (digital position display) ติดตั้งมาจากโรงงานผูผ้ลิต สามารถแสดงต าแหน่ง

ไดไ้ม่น้อยกว่า 2 แกน พร้อมแสดงความเร็วรอบขณะใชง้าน เป็นจอแสดงผลแบบ LED หรือ
ดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 4 บรรทดั มีความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 10 ไมครอน 

2.3.10 ประแจใชง้านประจ าเคร่ือง 1 ชุดพร้อมกล่อง ประกอบไปดว้ยประแจปากรวม 1 ชุด (เบอร์ 10 
– 24) ประแจแอลหวับอล 1 ชุด  

2.3.11 ฐานรองเคร่ืองกลึง (footing) ครบทุกจุด 
2.3.12 ชุดมิลล่ิงติดตั้งบนแกนขวางของเคร่ืองกลึง (milling attatchment) ก าลงัมอเตอร์ 150 W ปรับ

รอบด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเคล่ือนท่ีข้ึนลงระยะไม่น้อยกว่า 160 มม. ใช้กัดงานตาม
แนวแกนยาวและแกนขวางของเคร่ืองกลึง 1ชุด 

2.3.13 ชุดตั้งองศาการหมุนของหวัจบัเคร่ืองกลึง (chuck indexable kit) เพื่อใชง้านร่วมกบัชุด milling 
attatchment ในการมิลล่ิงช้ินงานท่ีตอ้งก  าหนดองศาบนเคร่ืองกลึงตลอดแนวแกน 1 ชุด 

2.3.14 อุปกรณ์ทุกช้ินตอ้งประกอบเขา้กบัเคร่ืองและสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.4 รายละเอียดอ่ืนๆ  
2.4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า 
2.4.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
2.4.3 มีแคตตาล็อกตวัจริงของบริษทัผูผ้ลิตเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยตาม model ของเคร่ือง 1 

ชุด 
2.4.4 มีใบตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองหลงัการผลิต และแสดงค่าตวัเลขการตรวจสอบพร้อม

ลายเซ็นผูต้รวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกอบการพิจารณา 
2.4.5 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
2.4.6 รับประกนั 1 ปี 

 
3. เคร่ืองกดั จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองกดัโดยใชม้อเตอร์ขบัและส่งก าลงัดว้ยระบบเกียร์สามารถกดังานแนวตั้งได ้ โครงสร้างท าดว้ย
เหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียวมีความแข็งแรง ไม่เกิดการสัน่สะเทือนในขณะท างาน  
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 3.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  3.2.1 ขนาดโต๊ะงานมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 230 x 780 มม. 
  3.2.2 การเคล่ือนท่ีตามแนวแกน X (ตามยาว) ไม่นอ้ยกว่า 480 มม. 
  3.2.3 การเคล่ือนท่ีตามแนวแกน Y (ตามขวาง) ไม่นอ้ยกว่า 190 มม. 
  3.2.4 การเคล่ือนท่ีตามแนวแกน Z (แนวตั้ง) ไม่นอ้ยกว่า 300 มม. 
  3.2.5 โต๊ะงานมีร่องตวั T (T-slot) อยา่งนอ้ย 3 ร่อง และความกวา้งแต่ละร่องไม่นอ้ยกว่า 12 มม. 

3.2.6 ชุดหวักดัแนวตั้งมีขนาดรูเพลาไม่เลก็กว่า MT 4, ระยะห่างระหว่างพ้ืนผวิของโต๊ะงานกบัเพลา
หัวกดัสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 มม. ความเร็วรอบต ่าสุดไม่มากกว่า 110 รอบ/นาทีและความเร็ว
รอบสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 3,000 รอบ/นาที และสามารถปรับรอบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 ขั้นความเร็ว 

3.2.7 สามารถตั้งอตัราการป้อนเจาะอตัโนมติัของเพลาสปินเด้ิล (automatic spindle sleeve feed) ได ้
3 ระดบั ต ่าสุดไม่เกินกว่า 0.1 mm/rev มากสุด ไม่นอ้ยกว่า 0.26 mm/rev 

3.2.8 หวัเคร่ืองสามารถเอียงองศาไดไ้ม่นอ้ยกว่า ดา้นบวก 45 องศา ดา้นลบ 45 องศา 
3.2.9 ยกหวัเคร่ืองข้ึนลงดว้ยระบบไฟฟ้า ดว้ยสวิทชไ์ฟฟ้า 
3.2.10 มอเตอร์สปินเด้ินเป็นชนิด 2 ความเร็ว ขนาดก าลงัไม่นอ้ยกว่า 1 kW และ 1.3 Kw ใชก้บัไฟฟ้า 

380V 3 Phase 50 Hz หรือ 60 Hz 
  3.2.11 ตวัเคร่ืองมีน ้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 490 กก. 

 3.3 อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 
  3.3.1 ชุดระบบหล่อเยน็พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด 
  3.3.2 ชุดจบัยดึช้ินงานประกอบดว้ยช้ินส่วนไม่นอ้ยกว่า 50 ช้ิน (clamping kit) จ านวน 1 ชุด 

3.3.3 ชุดหวัจบัแบบ collet chuck พร้อมลูก Collet ขนาดต่างๆ ไม่นอ้ยกว่า 10 ขนาด จ านวน 1 ชุด  
  3.3.4 ชุดหวัจบัดอกสว่านขนาด 5-12 มม. หรือดีกว่า พร้อมกล่อง 1 ชุด 

3.3.5 ชุดดอกกดั end mill เคลือบ titanium 4 ฟัน 1 ชุด มีไม่นอ้ยกว่า 10 ช้ิน มีขนาด 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, 18 และ 20 มม. 

3.3.6 ชุดดอกกดั end mill เคลือบ titanium 2 ฟัน 1 ชุด มีไม่นอ้ยกว่า 10 ช้ิน มีขนาด 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, 18 และ 20 มม. 

3.3.7 ชุดดอกกดั end mill ชนิด carbide 4 ฟัน 1 ชุด มีไม่นอ้ยกว่า 18 ช้ิน มีขนาด 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 
12 มม. แต่ละขนาดมีไม่นอ้ยกว่า 3 ช้ิน  

3.3.8 ชุดดอกกดัมุม (radius end mill) ชนิด carbide 1 ชุด มีไม่นอ้ยกว่า 9 ช้ิน มีขนาด 4, 6, และ 8 มม. 
แต่ละขนาดมีไม่นอ้ยกว่า 3 ช้ิน  

3.3.9 ชุดหวัปาดมิลล่ิง (face milling cutter) เสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 50 มม. มีใบมีดแบบถอด
เปล่ียนไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ใบ และมีใบมีดส ารองอยา่งนอ้ย 3 ชุด 
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3.3.10 ชุดโต๊ะหมุนแนวตั้งแนวนอนแบบก าหนดต าแหน่งการหมุนแบบดิจิตอลได ้ (digital rotary 
table) 

 3.3.10.1 หน้าจานแผ่นเรียบส าหรับจับยึดช้ินงานมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ไม่น้อยกว่า 200
มม. 

 3.3.10.2 มีระยะจากพ้ืนถึงจุดศูนยก์ลางของหนา้จานแผน่เรียบ แนวตั้ง ไม่นอ้ยกว่า 90 มม. 
 3.3.10.3 มีสามจบัขนาดไม่นอ้ยกว่า 150มม. 
 3.3.10.4 มีมอเตอร์ขบั horizontal &vertical rotary table  
 3.3.10.5 ชุดควบคุม (remote control) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 130 x 90 x 30 มม. 

3.3.10.6 หน้าจอแสดงผลชุดควบคุมแบบเคล่ือนท่ีได ้ (control system) เป็นแบบ LED LCD 
หรือดีกว่า และมีบรรทดัการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า 2 แถว 

3.3.10.7 Horizontal & vertical rotary table ตอ้งมีตูส้ าหรับชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมการท างาน
แบบมิดชิดและมีสวิตช ์เปิด – ปิด การใชง้านพร้อมไฟแสดงสถานะ  

 3.3.10.8 มีฟังกช์ัน่ปรับความ เร็วการหมุนของ horizontal & vertical rotary table  
 3.3.10.9 ควบคุมการหมุนดว้ยสวิทชปุ่์มกดเพ่ือหมุนตามองศาท่ีตั้งค่าเอาไว ้

3.3.10.10 มีฟังก์ชัน่ควบคุมการหมุนของ horizontal & vertical Rotary table ดว้ยการก าหนด
องศา 

3.3.11 ปากกาจบัช้ินงานชนิดหมุนไดร้อบตวั ขนาดปากกวา้งอยา่งนอ้ย 120 มม. จ านวน 1 ชุด 
3.3.12 มีอุปกรณ์แสดงผล (digital position display) ติดตั้ งมาจากโรงงานผูผ้ลิต สามารถแสดง

ต าแหน่งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 แกน เป็นจอแสดงผลแบบ LED หรือดีกว่า มีความละเอียดไม่นอ้ย
กว่า 10 ไมครอน 

3.3.13 ประแจใชง้านประจ าเคร่ือง 1 ชุดพร้อมกล่อง ประกอบไปดว้ยประแจปากรวม 1 ชุด (เบอร์ 10 
– 24) ประแจแอลหวับอล 1 ชุด  

3.3.14 ฐานรองเคร่ืองกดั (footing) ครบทุกจุด 
3.3.15 อุปกรณ์ทุกช้ินตอ้งประกอบเขา้กบัเคร่ืองและสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.4 รายละเอียดอ่ืนๆ  
3.4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า 
3.4.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
3.4.3 มีแคตตาล็อกตวัจริงของบริษทัผูผ้ลิตเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยตาม model ของเคร่ือง 1 

ชุด 
3.4.4 มีใบตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองหลงัการผลิต และแสดงค่าตวัเลขการตรวจสอบพร้อม

ลายเซ็นผูต้รวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกอบการพิจารณา 
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3.4.5 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
3.4.6 รับประกนั 1 ปี 

 
4. เคร่ืองตดัโลหะแผน่ระบบไฟฟ้า จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองตดัโลหะแผ่นชนิดตดัตรงระบบไฟฟ้า โครงเคร่ืองเป็นเหล็กหล่อ หรือเหล็กกลา้เหนียว
เช่ือมประกอบ แท่นยดึใบมีดล่างสามารถปรับได ้

 4.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  4.2.1 ตดัโลหะแผน่ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1,200 มม. ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. 
  4.2.2 มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (finger guard) ตลอดความยาวใบมีด 
  4.2.3 ดา้นหนา้โต๊ะมีแขนรองรับช้ินงานอยา่งนอ้ย 2 แขน พร้อมสเกลทั้งสองขา้ง 
  4.2.4 มี back gauge พร้อมสเกลทั้งสองขา้งความยาวไม่นอ้ยกว่า 700 มม. 
  4.2.5 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 kW 

 4.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
4.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
4.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
4.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
4.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
5. เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ชนิด 3 ลูกกล้ิง, 2,000 มม. จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองส าหรับมว้นโลหะเป็นทรงกระบอกหรือท่อ ลกัษณะการท างานใชลู้กกล้ิง 3 ลูก ปรับระยะ
แลว้หมุนขบัเคล่ือนลูกกล้ิงดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเฟือง โครงสร้างท าดว้ยโลหะแผน่หนาหรือเหล็กหล่อ
เหนียวมีความแข็งแรง โดยไม่เกิดการสัน่สะเทือนขณะใชง้าน 

 5.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  5.2.1 สามารถมว้นช้ินงานมีกวา้งความไม่นอ้ยกว่า 2,000 มม. ท่ีความหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มม. 

5.2.2 ลูกกล้ิงดา้นบน 1 ลูก มีขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 120 มม. และลูกกล้ิงดา้นล่าง 2 ลูก มีขนาด Ø ไม่
นอ้ยกว่า 120 มม. 

5.2.3 ลูกกล้ิงสามารถถอดออกไดเ้พ่ือถอดช้ินงานหลงัจากมว้นเสร็จแลว้  
5.2.4 มอเตอร์ขบัเคล่ือนขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 kW ท างานไดท้ั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา 
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  5.2.5 มีอุปกรณ์ป้องกนัการท างานเกินก าลงัและสวิตซฉุ์กเฉิน 
  5.2.6 มีฟุตรีโมทเทา้จ  านวน 1 ชุด 
 
 5.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

5.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 

5.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
5.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
5.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
6. เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ชนิด 3 ลูกกล้ิง, 1,000 มม. จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 6.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองส าหรับมว้นโลหะเป็นทรงกระบอกหรือท่อ ลกัษณะการท างานใชลู้กกล้ิง 3 ลูก ปรับระยะ
แลว้หมุนขบัเคล่ือนลูกกล้ิงดว้ยมือ โครงสร้างท าดว้ยโลหะแผน่หนาหรือเหลก็หล่อเหนียวมีความแข็งแรง 

 6.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  6.2.1 สามารถมว้นช้ินงานมีความไม่นอ้ยกว่า 1,000 มม. ท่ีความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.2 มม. 

6.2.2 ลูกกล้ิงดา้นบน 1 ลูก มีขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 55 มม. และลูกกล้ิงดา้นล่าง 2 ลูก มีขนาด Ø ไม่
นอ้ยกว่า 55 มม. 

  6.2.3 ลูกกล้ิงสามารถถอดออกไดเ้พ่ือถอดช้ินงานหลงัจากมว้นเสร็จแลว้ 

 6.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
6.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
6.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
6.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
6.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
7. เคร่ืองพบัโลหะแบบมือโยก จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 7.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองพบัโลหะแบบมือโยก (sheet metal machine) โครงสร้างท าจากเหล็กมีความแข็งแรง
ทนทาน 
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 7.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  7.2.1 สามารถพบัตามความยาว (bending length) ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2,500 มม. 

7.2.2 สามารถพบัเหลก็หนา (capacity mild steel) ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 มม. 
7.2.3 สามารถปรับตั้งองศาไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0-130 องศา 
7.2.4 สามารถถอดฟันเปล่ียนได ้
7.2.5 น ้าหนกัเคร่ืองไดไ้ม่นอ้ยกว่า 800 กิโลกรัม 

 7.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
7.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
7.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
7.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
7.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
8. เคร่ืองดดัโคง้เหลก็แบบ 3 ลูกกล้ิง จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 8.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองดดัโคง้โลหะเอนกประสงค์แบบ 3 ลูกกล้ิง โครงสร้างของตวัเคร่ืองท าจากเหล็กเหนียว
หรือโลหะแผน่หนา ออกแบบใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมตั้งอยูบ่นฐานท่ีมีความแข็งแรง สามารถเคล่ือนยา้ย
ได ้เหมาะกบัการใชง้านในและนอกสถานท่ี 

 8.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
8.2.1 สามารถดดัท่อ ใหม้ีความโดง้ ตั้งแต่ 0-360 องศา และรองรับงานตดัท่อหนาตั้งแต่ 2 มม. ข้ึนไป 

  8.2.2 ลูกกล้ิงหรือชุดพิมพด์ดั ท าจากเหลก็เหนียวเกรด FCD (ferrous casting ductile) พร้อมชุบแข็ง 
ท าใหม้ีคุณสมบติัคงทนแข็งแรง มีความยดืหยุน่สูง ทนต่อแรงอดั และไม่แตกหกั 

8.2.3 มีแกนพลาขบัเคล่ือน จ านวน 3 แกน ขนาดความโตไม่ต ่ากว่า 53 มม. มีความแข็งแรง สามารถ
รองรับงานหนกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

  8.2.4 ใชร้ะบบกด (แกนบน) เป็นระบบแบบไฮโดรลิก-มือโยก 
  8.2.5 มีความเร็วในการดดัอยูร่ะหว่าง 10-20 รอบ/นาที 
  8.2.6 ใชเ้กียร์รถยนตท่ี์มีขนาดใหญ่ สามารถปรับเปล่ียนรอบได ้
  8.2.7 มีความเร็วในการดดั อยูร่ะหว่าง 1-5 นาที ต่อโคง้ 
  8.2.8 มอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 kW ใชร้ะบบไฟ 220V/38OV 
  8.2.9 มีตูส้วิตซร์อกเพื่อช่วยควบคุมการใชง้านในระยะใกล-้ไกล ไดอ้ยา่งสะดวก 
  8.2.10 ชุดพิมพอ์ยา่งนอ้ย 5 ชุด รองรับงานดดัได ้ขนาด ตั้งแต่ 3/4" (27 มม.), 1" (34 มม.), 
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1 1/4" (42-43 มม.), 1 1/2"(48 มม.), 2"(60 มม.), 2 1/2"(76 มม.), และ 3"(89 มม.)  

 8.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
8.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
8.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 

  8.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
8.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
9. เคร่ืองดดัท่อเหลก็ จ  านวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 9.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองดดัท่อเหลก็ โครงสร้างท าจากเหลก็มีความแข็งแรงทนทาน สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 
เหมาะกบัการใชง้านทั้งในและนอกสถานท่ี 

 9.2 รายละเอียดทางเทคนิค  
  9.2.1 สามารถดดัท่อใหมี้ความโคง้ตั้งแต่ 0-180 องศา ท่ีความหนา 2 มม. ข้ึนไป 
  9.2.2 มีชุดเกลียวตวัหนอนส าหรับขบัเฟืองใหญ่ 1 ชุด ท าดว้ยเหลก็หล่อแข็ง 
  9.2.3 มีชุดเกลียวเพลาส าหรับขนัลอ็กหวักะโหลกดนัลูกกล้ิง ท่ีมีความโต 2 น้ิว 
  9.2.4 ชุดเสาฉากพร้อมหวักะโหลก ข้ึนรูปดว้ยการหล่อเหลก็หนียวทั้งชุด 
  9.2.5 ใชเ้กียร์รถยนตท่ี์มีขนาดใหญ่ สามารถปรับเปล่ียนรอบได ้
  9.2.6 มอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 kW 220V/380V 
  9.2.7 ลอ้ทั้ง 4 ตวั สามารถรองรับน ้ าหนกัไดดี้ 
  9.2.8 มีชุดตูลิ้มิตสวิตชแ์บบกดปุ่ม ใชค้วบคุมการใชง้านใหม้ีความสะดวก ปลอดภยั และใชส้ าหรับ 

ตั้งองศาในการดดัท่ีมีขนาดเท่ากนั 
  9.2.9 แขนคร่ือง มีความหนา 2 น้ิว เป็นเหลก็แข็งอยา่งดี และแกนเสียบพิมพด์ดัโต 1 ¼ น้ิว 
  9.2.10 มีชุดพิมพด์ดั พร้อมรางประกบ ท่ีท าดว้ยหล็กท่ีมีความแข็งแรง และสามารถถอดเปล่ียนได้
ง่าย 

9.2.11 ชุดพิมพด์ดัเป็นหลก็หล่อหนา รางดดัเป็นเหลก็เหนียว รวมทั้งหมค 6 ชุด ไดแ้ก่ 3/4" (27 มม.), 
1" (34 มม.), 1 1/4" (42-43 มม.), 1 1/2" (48 มม.), 2" (60 มม.) และ 3" (89 มม.) 

  9.2.13 ตวัประกบทั้งหมด 5 ตวั ไดแ้ก่ เบอร์ 2, 3, 4, 5 และ 6 
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9.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
9.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
9.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
9.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
9.3.4 รับประกนั 1 ปี 
 

10. เคร่ืองบากท่อ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 10.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองบากท่อ โครงสร้างท าจากเหลก็มีความแข็งแรงทนทาน 

 10.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  10.2.1 ลูกโมลดบ์ากท่อมีขนาด 2, 2 ½, 3 ½, 4, 4 ½ และ 5 น้ิว 

10.2.2 ความเร็วรอบไม่นอ้ยกว่า 2,400 รอบ/นาที 
10.2.3 ขนาดมอเตอร์ตน้ก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 1.5 kW 220V  
10.2.4 สามารถบากได ้45 องศา ทั้งซา้ยและขวา 
10.2.5 น ้ าหนกัเคร่ืองไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100 กิโลกรัม 

 10.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
10.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
10.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
10.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
10.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
11. แท่นไฮดรอลิกไฟฟ้า 30 ตนั จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 11.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เป็นเคร่ืองอดัระบบไฮดรอลิกแบบใชไ้ฟฟ้า ขนาดแรงกดอดัไม่นอ้ยกว่า 30 ตนั มีสเกลบอกแรงกด 

 11.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
11.2.1 ความสูงรวมไม่นอ้ยกว่า 1,400 มม. 
11.2.2 มีขนาดพ้ืนท่ีท างานไม่นอ้ยกว่า 200 x 500 มม. 
11.2.3 ความกวา้งรวมไม่นอ้ยกว่า 900 มม. 
11.2.4 ความกวา้งรวมดา้นขา้งไม่นอ้ยกว่า 400 มม. 
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11.2.5 เสน้ผา่นศูนยก์ลางของแกนกระบอก ไม่นอ้ยกว่า 65 มม. 
11.2.6 ระยะชกัใชง้าน ไม่นอ้ยกว่า 120 มม. 
11.2.7 น ้าหนกัรวมไม่นอ้ยกว่า 200 กิโลกรัม 
11.2.8 ขนาดมอเตอร์ตน้ก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 2 kW  
11.2.9 มีอุปกรณ์เสริมในการย  ้าหางปลาสายไฟฟ้าขนาด 10-300 mm2 

 11.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
11.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
11.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
11.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
11.3.4 รับประกนั 1 ปี 
 

12. เครนยกของ (floor crane capacity) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 12.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เครนยกของ (floor crane capacity) 1 ชุดประกอบไปดว้ยเครนขนาดเดียวกนั 2 ตวั เป็นเครนท่ีใชใ้น
พ้ืนท่ีราบควบคุมน ้ าหนกัถ่วงแบบเดินตาม แขนยกท างานดว้ยระบบไฮดรอลิกสามารถยื่นเขา้ไปในสถานท่ี
จ ากดัได ้

 12.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
12.2.1 สามารถยกของหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ตนั 
12.2.2 สามารถยกสูงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2,200 มม. 
12.2.3 สามารถยกต ่าสุดไม่มากกว่า 1,200 มม. 
12.2.4 แขนยกของยาวไม่นอ้ยกว่า 1,600 มม. 
12.2.5 ชุดแขนยกสามารถปรับระยะไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4 ต  าแหน่ง 
12.2.6 ความกวา้งของฐานไม่นอ้ยกว่า 1,000 มม. 
12.2.7 มีลอ้รองรับคาน มีความแข็งแรง สามารถเคล่ือนท่ีได ้  

 12.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
12.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
12.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
12.3.3 รับประกนั 1 ปี 
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13. ลิฟทย์กรถยนต ์จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 13.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  ลิฟทย์กรถยนตแ์บบ 2 เสา คานล่าง โครงสร้างมีความแข็งแรง ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน  

 13.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  13.2.1 สามารถรองรับน ้ าหนกัไดสู้งสุดไม่นอ้ยกว่า 4 ตนั 

13.2.2 แขนลิฟท์สามารถลอดเขา้ใตท้อ้งรถไดอ้ย่างสะดวก บริเวณปลายแขนลิฟท์มีฐานแป้นยาง
อยา่งนอ้ย 3 ขนาด และสามารถปรับความยาวของแขนไดเ้พื่อรองรับการใชง้านรถยนต์แต่ละ
ประเภท  

  13.2.3 ระยะยกสูงสุดในการยกรถไม่นอ้ยกว่า 1,750 มม. 
13.2.4 ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 2,600 มม. ระยะห่างระหว่างเสาดา้นในไม่น้อยกว่า 2,500 มม. 

และความกวา้งของช่องทางรถไม่นอ้ยกว่า 2,400 มม. 
   13.2.5 เวลาในการยกข้ึนตั้งแต่ระดบัต ่าสุดไประดบัสูงสุดไม่เกิน 65 วินาที 
  13.2.6 ก  าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 kW 220V หรือ 380V  

13.2.7 ควบคุมการท างานโดยใชส้วิตช์ควบคุมและมีสวิตช์นิรภยัตดัการท างานเม่ือรถยนตถู์กยกสูง
เกินไป 

 13.3 รายละเอียดอ่ืนๆ  
13.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
13.3.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
13.3.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
13.3.4 รับประกนั 1 ปี 

 
14. ป๊ัมลมขนาด 5 แรงมา้ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 14.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  มีก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 5 แรงมา้ โครงสร้างมีความแข็งแรงผลิตจากโรงงานท่ีมีมาตรฐาน 

 14.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
14.2.1 เป็นป๊ัมลมแบบลูกสูบอยา่งนอ้ย 2 ลูกสูบ ระบายความร้อนดว้ยอากาศ มีมอเตอร์เป็นตน้ก  าลงั

และใชส้ายพานในการขบัเคล่ือน 
  14.2.2 มีอตัราการผลิตลมไม่นอ้ยกว่า 600 ลิตร/นาที ท่ีความดนัไม่นอ้ยกว่า 7 บาร์ 

14.2.3 ถังเก็บลมมีขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร พร้อมติดตั้ งอุปกรณ์ check valve, safety switch, 
pressure switch, pressure gauge และ filter regulator + lubricator 
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  14.2.4 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 5 แรงมา้ 380V 
  14.2.5 ความเร็วเคร่ืองตวัเปล่า ไม่นอ้ยกว่า 800 RPM 

 14.3 อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง  
14.3.1 เดินท่อกลัป์วาไนซข์นาดไม่น้อยกว่า ¾ น้ิว ความยาวทั้งหมดอย่างน้อย 50 เมตร มีจุดจ่ายลม

อยา่งนอ้ย 4 จุด แต่ละจุดมีวาลว์เปิด-ปิดลมและคปัปล้ิง  
14.3.2 มีคอกตะแกรงเหลก็ลอ้มรอบป๊ัมลม มีช่องหรือประตูท่ีสามารถเปิด-ปิดไดส้ าหรับบ ารุงรักษา

และมีกุญแจลอ็ค 
14.3.3 สายท่อลมโพลียรีูเทน (PU) ขนาด 5 x 8 mm. ความยาว 5 เมตรอยา่งนอ้ย 1 เสน้ และความยาว 

10 เมตรอยา่งนอ้ย 1 เสน้ พร้อมคปัปล้ิงดา้นหวัและทา้ยทุกเสน้ 
14.3.4 มีหวัเติมลมแบบมี pressure gauge อยา่งนอ้ย 1 ตวัและปืนเป่าลมอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

 14.4 รายละเอียดอ่ืนๆ  
14.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
14.4.2 มีคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
14.4.3 ติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมชุดระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบต่างๆใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้าน 
14.4.4 รับประกนั 1 ปี 

 
15. พดัลมอุตสาหกรรมขนาด 25 น้ิว จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 15.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  พดัลมอุตสาหกรรมขนาด 25 น้ิว 1 ชุด ประกอบไปดว้ยพดัลมอุตสาหกรรมจ านวน 20 ตวั  

 15.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  15.2.1 ขนาดใบพดั 25 น้ิว 

15.2.2 สวิตซค์วบคุมแบบปุ่มกด 
15.2.3 ปรับแรงลมได ้3 ระดบั 
15.2.4 ปรับระดบัความสูงไดต้ั้งแต่ 150-160 เซนติเมตรหรือดีกว่า 
15.2.5 ปรับส่ายซา้ย-ขวา และหยดุส่ายได ้
15.2.6 ขาเสาและฐานพดัลมผลิตจากวสัดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน 
15.2.7 รับประกนัมอเตอร์อยา่งนอ้ย 3 ปี  
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 15.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
15.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
15.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
16. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์แบบ MMA จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 16.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 1 ชุด ประกอบดว้ยเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์แบบ MMA จ านวน 5 ตวั  

 16.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  16.2.1 แรงดนัไฟฟ้าสามารถใชไ้ดก้บัระบบ 220V, 1 Phase, 50/60 Hz  
  16.2.2 ก  าลงัไฟฟ้า (rate input power capacity) อยูใ่นช่วง 7 KVA หรือดีกว่า 
  16.2.3 แรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดเคร่ือง (open circuit voltage) อยูใ่นช่วง 70±5% V หรือดีกว่า 
  16.2.4 กระแสไฟเช่ือมอยูใ่นระหว่าง 20-210 A หรือดีกว่า 
  16.2.5 ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายขณะเปิดเคร่ือง 35 W หรือดีกว่า 
  16.2.6 ประสิทธิภาพ (efficiency) ไม่นอ้ยกว่า 80% หรือดีกว่า 
  16.2.7 ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (power factor) ไม่นอ้ยกว่า 0.85 หรือดีกว่า 
  16.2.8 ระดบัการป้องกนัส่ิงแปลกปลอม (index of protection) ไม่นอ้ยกว่า IP23 
  16.2.9 ระดบัความเป็นฉนวน insulation class F หรือดีกว่า 
  16.2.10 มี duty cycle 60% ท่ี 200 A หรือสูงกว่า 
  16.2.11 มี duty cycle 100% ท่ี 150 A หรือสูงกว่า  

 16.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
16.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
16.3.2 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
16.3.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

17. หนา้กากเช่ือมปรับแสงอตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 17.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  หนา้กากเช่ือมปรับแสงอตัโนมติั 1 ชุด ประกอบไปดว้ยหนา้กาก 5 อนั  
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 17.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  17.2.1 ความเร็วในการตดัแสง (light to dark) อยูใ่นช่วง 1/25,000s หรือดีกว่า 
  17.2.2 จ  านวนจุดรับแสง (arc sensor) ไม่นอ้ยกว่า 2 จุด 
  17.2.3 สามารถปรับความเขม้ของกระจกได ้
  17.2.4 สามารถปรับความไวต่อแสงได ้
  17.2.5 มีสวิตชเ์ปิด-ปิด การรับแสง 

 17.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
17.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
17.3.2 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
17.3.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
18. เคร่ืองเช่ือมอาร์กอน (TIG) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 18.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  18.1.1 แรงดนัไฟฟ้าสามารถใชไ้ดก้บัระบบ 220V, 1 Phase, 50/60 Hz 
  18.1.2 ก  าลงัไฟฟ้า (rate input power capacity) อยูใ่นช่วง 5 KVA หรือดีกว่า 
  18.1.3 แรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดเคร่ือง (open circuit voltage) อยูใ่นช่วง 45 V หรือดีกว่า 
  18.1.4 กระแสไฟขาเขา้ขณะเช่ือม (rate output current) 20 A หรือดีกว่า 
  18.1.5 แรงดนัไฟขณะเช่ือม (rate output voltage) 17 V หรือดีกว่า 
  18.1.6 ประสิทธิภาพ (efficiency) ไม่นอ้ยกว่า 80% หรือดีกว่า 
  18.1.7 ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (power factor) ไม่นอ้ยกว่า 0.85 หรือดีกว่า 
  18.1.8 ระดบัการป้องกนัส่ิงแปลกปลอม (index of protection) ไม่นอ้ยกว่า IP23 
  18.1.9 ระดบัความเป็นฉนวน insulation class F หรือดีกว่า 
  18.1.10 มี duty cycle 60% ท่ี 200 A หรือสูงกว่า 
  18.1.11 มี duty cycle 100% ท่ี 150 A หรือสูงกว่า  
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 18.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
18.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
18.2.2 ตอ้งมีถงัพร้อมก๊าซอาร์กอนความจุถงัไม่นอ้ยกว่า 38 ลิตรน ้ า มีความสูงไม่นอ้ยกว่า 125 ซม. 

เสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 20 ซม. มีน ้ าหนกัถงัรวมก๊าซไม่นอ้ยกว่า 45 กิโลกรัม และมีตวั
ปรับแรงดนัพร้อมใชง้าน 

18.2.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน
การส่งมอบ 

18.2.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 
19. สว่านแท่น จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 19.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

19.1.1 ขนาดแกนหวัจบัดอกสว่านเป็นแบบ MT3 และสามารถเจาะไดร้ะหว่าง 5 - 25 มิลลิเมตร 
  19.1.2 มอเตอร์มีก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 1,000 W หรือดีกว่า 

19.1.3 ปรับความเร็วรอบเจาะไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ระดบั โดยท่ีรอบต ่าสุดไม่มากกว่า 300 รอบ/นาที และ
ท่ีรอบสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 2,200 รอบ/นาที 

  19.1.4 ระยะเจาะลึกสุดไม่นอ้ยกว่า 80 มม. 
  19.1.5 ระยะจากหวัจบัดอกสว่านถึงหนา้โต๊ะไม่นอ้ยกว่า 600 มม. 
  19.1.6 ระยะศูนยก์ลางดอกสว่านถึงเสาไม่เกิน 200 มม. 
  19.1.7 ขนาดหนา้โต๊ะไม่นอ้ยกว่า 300 x 300 มม. 
  19.1.8 ขนาดของเสาไม่นอ้ยกว่า 75 มม. 
  19.1.9 น ้ าหนกัเคร่ืองรวมอุปกรณ์ทั้งหมดไม่นอ้ยกว่า 100 กิโลกรัม 

 19.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
19.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
19.2.2 ชุดดอกสว่านส าหรับเจาะเหลก็ท าจากเหลก็ HSS จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยดอกสว่านขนาด 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 และ 25 มม. หรือดีกว่าน้ี 
19.2.3 ชุดดอกสว่าน (มม.) ส าหรับเจาะเหล็กท าจากเหล็ก HSS จ านวน 1 ชุด ประกอบไปดว้ยดอก

สว่านขนาด 1-13 มม. อยา่งนอ้ย 20 ดอกขนาดไม่ซ ้ากนั  
19.2.4 ชุดดอกสว่าน (น้ิว) ส าหรับเจาะเหล็กท าจากเหล็ก HSS จ านวน 1 ชุด ประกอบไปดว้ยดอก

สว่านขนาด 1/16”- 3/8” อยา่งนอ้ย 18 ดอกขนาดไม่ซ ้ากนั  
19.2.5 ดอกผายรู (counter sinks) 1 ชุด ประกอบไปดว้ยดอกผายรูอยา่งนอ้ย 5 ดอกขนาดไม่ซ ้ากนั 
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19.2.6 ดอกน าศูนย ์1 ชุด ขนาดปลาย 2.5-4 มม. และขนาดดา้ม 6-10 มม. อยา่งนอ้ย 10 ตวั  
19.2.7 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
19.2.8 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
20. เคร่ืองเจียรมือ 4 น้ิว จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 20.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองเจียรมือ 4 น้ิว 1 ชุด ประกอบดว้ยเคร่ืองเจียรมือจ านวน 5 ตวั  

 20.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  20.2.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 700 W หรือดีกว่า 
  20.2.2 รองรับใบเจียรขนาด 4 น้ิว และเกลียวยดึมีขนาด M10  
  20.2.3 มีดา้มจบัสามารถถอดเขา้-ออกได ้
  20.2.4 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 2.1 กิโลกรัม 
  20.2.5 ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ืองเปล่าไม่นอ้ยกว่า 10,000 รอบ/นาที 

 20.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
20.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
20.3.2 มีใบเจียรเหลก็ส ารองขนาด 4 น้ิว 10 ใบ/เคร่ือง 
20.3.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
20.3.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

21. เล่ือยฉลุไฟฟ้า (jig saw) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 21.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เล่ือยฉลุไฟฟ้า (jig saw) 1 ชุด ประกอบดว้ยเล่ือยฉลุไฟฟ้าจ านวน 2 ตวั  

 21.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  21.2.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 400 W หรือดีกว่า 
  21.2.2 ความเร็วช่วงชกัไม่ต ่ากว่า 3,000 คร้ังต่อนาที และความยาวช่วงชกัไม่นอ้ยกว่า 15 มม. 
  21.2.3 สามารถตดัเหลก็ไดอ้ยา่งนอ้ย 5 มม. และตดัไมไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 40 มม. 
  21.2.4 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
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 21.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
21.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า 
21.3.2 มีใบเล่ือยส ารองส าหรับไมแ้ละเหลก็อยา่งละ 10 ใบ 
21.3.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
21.3.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
22. เคร่ืองเป่าลม (blower) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 22.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองเป่าลม (blower) 1 ชุด ประกอบดว้ยเคร่ืองเป่าลมจ านวน 2 ตวั  

 22.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  22.2.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 600 W หรือดีกว่า 
  22.2.2 อตัราการไหลปริมาตรของลมไม่นอ้ยกว่า 3.2 m3 ท่ีรอบของมอเตอร์ไม่ต  ่ากว่า 15,000 รอบ/

นาที 
  22.2.3 มีถุงเก็บฝุ่ น 
  22.2.4 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 2.2 กิโลกรัม 
  22.2.5 แรงดนัลมไม่ต ่ากว่า 5.5 kPa 

 22.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
22.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
22.3.2 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
22.3.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
23. ชุดสว่านไร้สาย จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 23.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  ชุดสว่านไร้สาย 1 ชุด ประกอบไปดว้ย สว่านกระแทก 2 ตวั และสว่านไขควง 2 ตวั บรรจุในกล่อง
อลูมิเนียม 
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 23.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  23.1.1 สว่านกระแทก มีแรงดนัไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า 12 V 
  23.1.2 สว่านกระแทกมีหวัจบัดอกสว่านไม่นอ้ยกว่า 10 มม. 
  23.1.3 สว่านกระแทกสามารถปรับความเร็วอยา่งนอ้ย 2 ระดบั และแรงบิดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 18 ระดบั 
  23.1.4 สว่านกระแทกมีแรงบิดสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 25 นิวตนั-เมตร 
  23.1.5 สว่านไขควงมีแรงดนัไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า 12 V 
  23.1.6 สว่านไขควงมีกา้นจบัเป็น 6 เหล่ียม 
  23.1.7 สว่านไขควงมีแรงบิดสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 100 นิวตนั-เมตร 
  23.1.8 สว่านไขควงมีอตัราการเจาะกระแทกต่อนาที ไม่นอ้ยกว่า 300 IPM 
  23.1.9 สว่านกระแทกและไขควงมีไฟ LED ส่องสว่างในขณะใชง้าน 

 23.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
23.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
23.2.2 แท่นชาร์จ 12 V จ านวน 1 ช้ิน 
23.2.3 แบตเตอร่ี 12 V ขนาด 1.5Ah จ านวน 2 กอ้น 
23.2.4 มีกล่องอลูมิเนียมส าหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ  
23.2.5 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
24. แท่นหินเจียร 8 น้ิว จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 24.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  24.1.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 500 W หรือดีกว่า 
  24.1.2 รองรับใบเจียรขนาด 8 น้ิว  
  24.1.3 มีแผน่ป้องกนัขณะปฏิบติังาน 
  24.1.4 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 21 กิโลกรัม 
  24.1.5 มีไฟส่องสว่างในตวัไม่นอ้ยกว่า 2 ดวง 

24.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
24.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
24.2.2 มีใบส ารองเจียรเหลก็ขนาด 8 น้ิวอยา่งนอ้ย 2 ใบ และแปรงปัดลวดหรือทองเหลืองอยา่งน้อย 

2 ใบ 



 

24/36 
 

24.2.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน
การส่งมอบ 

24.2.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 
25. เล่ือยวงเดือน 7 น้ิว จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 25.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  25.1.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 1,500 W หรือดีกว่า 
  25.1.2 รองรับใบตดัขนาด 7 น้ิว  
  25.1.3 ความเร็วรอบสูงสุดไม่ต  ่ากว่า 4,500 รอบ/นาที 
  25.1.4 สามารถตดัท่ี 0 และ 45 องศา ได ้
  25.1.5 มีไฟ LED ส่องแสงสว่างในขณะปฏิบติังาน 
  25.1.6 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 

 25.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
25.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
25.2.2 มีใบตดัส ารองส าหรับไมแ้ละเหลก็อยา่งละ 2 ใบ 
25.2.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
25.2.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
26. เคร่ืองขดักระดาษทรายตั้งโต๊ะ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 26.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เคร่ืองขดักระดาษทรายตั้งโต๊ะ 1 ชุดประกอบไปดว้ยชุดกระดาษทรายสายพานขนาดอยา่งนอ้ย 4 น้ิว
และกระดาษทรายกลมขนาดอยา่งนอ้ย 6 น้ิว  

 26.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  26.2.1 ก าลงัมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 200 W หรือดีกว่า 

26.2.2 กระดาษทรายสายพาน (sanding belt) มีความยาว 430 มม. และความกวา้ง 100 มม. หรือดีกว่า 
26.2.3 กระดาษทรายกลม (sanding disc) มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 150 มม. หรือดีกว่า 
26.2.4 ความเร็วในการหมุนไม่นอ้ยกว่า 1,300 รอบ/นาที 

  26.2.5 น ้ าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 22 กิโลกรัม 
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 26.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
26.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
26.3.2 มีกระดาษทรายสายพาน (sanding belt) และกระดาษทรายกลม (sanding disc) ส ารองละ 2 ใบ 
26.3.3 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ ความเรียบร้อย และการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อน

การส่งมอบ 
26.3.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

27. เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 150 มม. จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 27.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 150 มม. 1 ชุด ประกอบดว้ยเวอร์เนียคาลิปเปอร์จ านวน 8 ตวั  

 27.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  27.2.1 ความแม่นย  าในการวดั ±0.05 มม. หรือดีกว่า 
  27.2.2 สามารถวดันอก และวดัในได ้
  27.2.3 สามารถวดัไดท้ั้งหน่วยมิลลิเมตรและน้ิว 

 27.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
27.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
27.3.2 รับประกนั 1 ปี 

 
28. เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 200 มม. จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 28.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกลขนาด 200 มม. 1 ชุด ประกอบดว้ยเวอร์เนียคาลิปเปอร์จ านวน 2 ตวั  

 28.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  28.2.1 ความแม่นย  าในการวดั ±0.05 มม. หรือดีกว่า 
  28.2.2 สามารถวดันอก และวดัในได ้
  28.2.3 สามารถวดัไดท้ั้งหน่วยมิลลิเมตรและน้ิว 
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 28.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
28.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
28.3.2 รับประกนั 1 ปี 

 
29. ไดอลัเกจวดันอกมีขาแม่เหลก็ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 29.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  29.1.1 ความแม่นย  าในการวดั ±0.05 มม.หรือดีกว่า 
  29.1.2 หนา้ปัดเป็นแบบเข็มมีขนาดไม่ต ่ากว่า 55 มม. 

29.1.3 ฐานแม่เหลก็ มีขนาด 50 x 58 x 55 มม. หรือดีกว่า มีระบบเปิด-ปิดการยดึติด  
29.1.4 โครงสร้างแข็งแรงโดยขนาดเสาหลกัและเสารองมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 10 มม. 

ความยาวของเสาหลกัและเสารองไม่นอ้ยกว่า 160 มม.  

 29.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
29.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
29.2.2 รับประกนั 1 ปี 
 

30. บอร์เกจวดัรูใน จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 30.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  30.1.1 ความแม่นย  าในการวดั ±0.02 มม.หรือดีกว่า 
  30.1.2 หนา้ปัดเป็นแบบเข็มมีขนาดไม่ต ่ากว่า 55 มม. 

30.1.3 ขาวดัปลายคาร์ไบดส์ามารถเปล่ียนไดต้ามขนาดของรู 
30.1.4 มีระบบหาศูนยก์ลางอตัโนมติั 

 30.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
30.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
30.2.2 รับประกนั 1 ปี 

  
31. ชุดวดัก  าลงัอดักระบอกสูบ จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 31.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  ชุดวดัก  าลงัอดักระบอกสูบสามารถวดัไดท้ั้งเคร่ืองยนตเ์บนซินและดีเซล 
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 31.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
31.2.1 เคร่ืองวดัก  าลงัอดัส าหรับเคร่ืองยนต์เบนซินสามารถวดัความดันได้ไม่ต  ่ากว่า 20 บาร์ มี

หนา้ปัดแบบเข็ม ขอ้ต่อเป็นสายยาง และมีขนาดเกลียว 10, 12, 14 และ 18 มม. 
31.2.2 เคร่ืองวดัก  าลงัอดัส าหรับเคร่ืองยนตดี์เซลสามารถวดัความดนัไดไ้ม่ต  ่ากว่า 40 บาร์ มีหนา้ปัด

แบบเข็ม ขอ้ต่อเป็นสายยาง และมีขนาดเกลียวไม่นอ้ยกว่า 3 ขนาด 

 31.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
31.3.1 อุปกรณ์ของเคร่ืองวดัจะมีกล่องบรรจุ 
31.3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
31.3.3 รับประกนั 1 ปี 

 
32. ชุดลานรัดแหวนลูกสูบ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 32.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  32.1.1 มีลานรัดแหวนลูกสูบขนาด 3”, 4”, และ 6” 
  32.1.2 มีคีมถ่างแหวนและเหลก็ขูดเขม่า 

 32.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
32.2.1 อุปกรณ์ของเคร่ืองวดัจะมีกล่องบรรจุ 
32.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
32.2.3 รับประกนั 1 ปี 

 
33. โต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 33.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  โต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือจ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยโต๊ะ 11 ตวั  

 33.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
  33.2.1 เป็นโต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือใชง้านหนกั สามารถรับน ้ าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 600 กิโลกรัม 
  33.2.2 มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 x 1,800 x 740 มม. (กวา้ง x ยาว x สูง) 

33.2.3 พ้ืนโต๊ะเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. มีเหล็กคานรองรับพ้ืนโต๊ะทั้งส่ีดา้นและเสริม
แนวทุกระยะ 600 มม. 

33.2.4 ขาโต๊ะ 4 ขา ท าดว้ยเหล็กฉากขนาดไม่น้อยกว่า 2” x 2” หนา 5 มม. มีคานล่างยึดระหว่างขา
โต๊ะทั้ง 4 ดา้น พร้อมชุดปรับระดบั  
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33.2.5 พ่นสีพ้ืนกนัสนิมและสีทบัหนา้ใหส้วยงาม 

 33.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
33.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
33.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

34. ปากกาจบัโลหะ จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 34.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  ปากกาจบัโลหะ 1 ชุด ประกอบดว้ยปากกาจบัโลหะ20 ตวั  

 34.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
34.2.1 เป็นปากกาจบัช้ินงานท่ีมีความแข็งแรง โครงสร้างเป็นเหลก็หล่อเน้ือละเอียด มีรูเพ่ือจบัยดึกบั

โต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือ 
34.2.2 มีความกวา้งของปากกาไม่นอ้ยกว่า 6 น้ิว 
34.2.3 ระยะปรับสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 มม. และความลึกของปากกาไม่นอ้ยกว่า 75 มม. การเล่ือน

ของปากกาท าไดอ้ยา่งไหลล่ืนไม่ติดขดั 

 34.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
34.3.1 ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งปากกาจบัโลหะเขา้กบัโต๊ะส าหรับงานฝึกมือและตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนการส่งมอบ 
34.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

35. ทัง่ตีเหลก็ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 35.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  ทัง่ตีเหลก็ 1 ชุด ประกอบดว้ยทัง่ตีเหลก็ 2 ตวั  

 35.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
35.2.1 เป็นทัง่ตีเหล็กท่ีมีความแข็งแรง โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อเน้ือละเอียด มีรูเพ่ือจบัยึดกบัโต๊ะ

ส าหรับงานฝึกฝีมือ 
35.2.2 มีน ้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 50 กิโลกรัม 

 35.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
35.3.1 ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งทัง่ตีเหลก็เขา้กบัโต๊ะส าหรับงานฝึกฝีมือและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน

การส่งมอบ 



 

29/36 
 

35.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 
36. คอ้นหวักลม จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 36.1 รายละเอียดทัว่ไป  
  คอ้นหวักลม 1 ชุด ประกอบไปดว้ยคอ้นหวักลม 15 ตวั ดงัน้ี ขนาด 1, 1.5 และ 2 ปอนดอ์ยา่งละ 5 ตวั  

 36.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
36.2.1 หัวคอ้นผลิตจากเหล็ก high carbon steel (HCS) ผ่านการชุบแข็งและมีน ้ าหนักคอ้นเต็มผ่าน

มาตรฐาน 
36.2.2 ดา้มคอ้นท าจากไฟเบอร์หุม้ดว้ย PVC หรือยางกนักระแทก 

 36.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
36.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
36.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
37. คอ้นปอนด ์จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 37.1 รายละเอียดทัว่ไป  
  คอ้นปอนด ์1 ชุด ประกอบดว้ยคอ้นปอนด ์3 ตวั ดงัน้ี ขนาด 3, 6 และ 12 ปอนดอ์ยา่งละ 1 ตวั  

 37.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
37.2.1 หัวคอ้นผลิตจากเหล็ก high carbon steel (HCS) ผ่านการชุบแข็งและมีน ้ าหนักคอ้นเต็มผ่าน

มาตรฐาน 
37.2.2 ดา้มคอ้นท าจากไฟเบอร์หุม้ดว้ย PVC หรือยางกนักระแทก 

 37.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
37.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
37.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
38. รถเข็นพ้ืนเหลก็ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 38.1 รายละเอียดทัว่ไป  
  รถเข็นพ้ืนเหลก็ 1 ชุดประกอบดว้ยรถเข็น 2 คนั  

 38.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
38.2.1 รับน ้ าหนกัไดสู้งสุดไม่นอ้ยกว่า 200 กิโลกรัม 
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38.2.2 พ้ืนท่ีวางของชั้นเดียวผลิตจากเหลก็มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 700 x 450 มม. ปูทบัดว้ยแผน่กนัล่ืน 
38.2.3 มีขอบยางกนักระแทก 
38.2.4 มีมือจบัอยา่งนอ้ย 1 ขา้งและสามารถพบัเก็บได ้

 38.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
38.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
38.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
39. ชุดบลอ็กลมกระแทก 4 หุน จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 39.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  39.1.1 ขนาดแกนเพลาไม่นอ้ยกว่า ½ น้ิว 

39.1.2 ความเร็วของรอบเคร่ืองเปล่าไม่นอ้ยกว่า 5,000 รอบ/นาที 
39.1.3 ท่ีแรงบิดสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 550 นิวตนัเมตร  
39.1.4 มีลูกบลอ็กลม เบอร์ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24, 27 มม. หรือดีกว่า 

 39.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
39.2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดอยูใ่นกล่องเก็บอุปกรณ์ 
39.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
39.2.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

40. ชุดสว่านลม จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 40.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  40.1.1 ขนาดแกนเพลาไม่นอ้ยกว่า ½ น้ิว 

40.1.2 ความเร็วของรอบเคร่ืองเปล่าไม่นอ้ยกว่า 800 รอบ/นาที 

 40.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
40.2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดอยูใ่นกล่องเก็บอุปกรณ์ 
40.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
40.2.4 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
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41. ชุดประแจบลอ็ก จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 41.1 รายละเอียดทัว่ไป  
  ชุดประแจบลอ็ก 1 ชุด ประกอบดว้ยประแจบลอ็ก 2 กล่อง  

 41.2 รายละเอียดทางเทคนิคในแต่ละกล่อง 
41.2.1 ผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพดี 
41.2.2 ประกอบไปดว้ยลูกบลอ็กขนาดตั้งแต่ 8-30 มม. ไม่นอ้ยกว่า 20 ช้ิน ขนาดไม่ซ ้ากนั 
41.2.3 ประกอบไปดว้ยลูกบลอ็กขนาดตั้งแต่ 3/8”-1” ไม่นอ้ยกว่า 9 ช้ิน ขนาดไม่ซ ้ากนั  
41.2.4 ดา้มขนัฟรี เป็นดา้มเหลก็พิมพล์าย 

  41.2.5 ดา้มขนัควงมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 380 มม. 
41.2.5 ดา้มขนับล็อกมีความยาวไม่น้อยกว่า 360 มม. และดา้มขนัเล่ือนมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 290 

มม.  
  41.2.6 ขอ้ต่อสั้นมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 120 มม. และขอ้ต่อยาวมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 240 มม. 
  41.2.7 มีขอ้ต่ออ่อน 

 41.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
41.3.1 อุปกรณ์ทั้งหมดอยูใ่นกล่องเก็บอุปกรณ์ 
41.3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
41.3.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
42. ชุดคีมถ่าง จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 42.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

42.1.1 ชุดคีมถ่าง 1 ชุด ประกอบไปดว้ยคีมถ่างอยา่งน้อย 4 ตวั คือ คีมถ่างตรง คีมหุบตรง คีมถ่างงอ 
และคีมหุบงอ 

42.1.2 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 7 น้ิวหรือดีกว่า 

 42.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
42.2.1 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
43. ชุดประแจทอร์ก จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 43.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

43.1.1 ประแจทอร์ก 1 ชุด มีทั้งหมด 3 ตวั คือ ขนาด ½”, ½” และ ¾” อยา่งละ 1 ตวั 
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43.1.2 ประแจขนาด ½” ดา้มขนัยาวไม่นอยกว่า 450 มม. สามารถวดัค่าไดใ้นช่วง 40-180 นิวตนัเมตร
ไดห้รือดีกว่า 

43.1.3 ประแจขนาด ½” ดา้มขนัยาวไม่นอยกว่ 500 มม. สามารถวดัค่าไดใ้นช่วง 70-320 นิวตนัเมตร
ไดห้รือดีกว่า 

43.1.4 ประแจขนาด ¾” ดา้มขนัยาวไม่นอ้ยกว่า 1,000 มม. สามารถวดัค่าไดใ้นช่วง 160-750 นิวตนั
เมตรไดห้รือดีกว่า 

 43.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
43.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
43.2.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอย่างนอ้ย 1 ปี 
 

44. ชุดตะไบแบน จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 44.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

44.1.1 ชุดตะไบแบน 1 ชุด มีทั้งหมด 25 ตวั คือ ตะไบหยาบความยาว 12” จ านวน 20 ตวั และตะไบ
ละเอียดความยาว 12” จ านวน 5 ตวั   

  44.1.2 ดา้มตะไบท าจากไมห้รือพลาสติกมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 5”  

 44.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
44.2.1 ผูข้ายจะตอ้งติดตั้งดา้มตะไบกบัตะไบเขา้ดว้ยกนัและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่ง

มอบ 
44.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
44.2.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

45. ชุดเหลก็ดูด จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 45.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

45.1.1 ชุดเหลก็ดูด 1 ชุด มีทั้งหมด 10 ตวั คือ เหลก็ดูด 3 ขา ขนาด 3”, 4”, 6”, 8” และ 10” จ านวน 5 
ตวั และเหลก็ดูด 2 ขา ขนาด 3”, 4”, 6”, 8” และ 10” จ านวน 5 ตวั 

  45.1.2 ผลิตจากวสัดุ chrome vanadium steel (CR-V) หรือดีกว่า  

 45.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
45.2.1 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
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46. ชุดแคลมป์จบัช้ินงานจ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 46.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

46.1.1 ชุดแคลมป์จบัช้ินงาน 1 ชุด มีทั้งหมด 20 ตวั คือ ขนาด 2” จ านวน 10 ตวั และขนาด 4” จ านวน 
10 ตวั 

  46.1.2 ผลิตจากวสัดุเหลก็หล่อคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน 
  46.1.3 ตวัอุปกรณ์เคลือบกนัสนิม 

 46.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
46.2.1 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
47. ชุดอุปกรณ์ความปลอดภยั จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 47.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

47.1.1 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภยั 1 ชุด มีทั้งหมด 50 ช้ิน ประกอบไปดว้ย แว่นตานิรภยัจ  านวน 20 
อนั, หมวกนิรภยัสีขาวจ านวน 20 ใบ และอุปกรณ์ครอบหูลดเสียงจ านวน 10 อนั  

47.1.2 แว่นตานิรภยั เลนส์ผลิตจากวสัดุโพลีคาร์บอเนต (polycarbonate) ป้องกนัการกระเด็นของ
วสัดุหรือสารเคมีดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และระหว่างค้ิวได ้เคลือบสารป้องกนัฝ้า ป้องกนัรอยขีด
ข่วน และผา่นการรับรองตามมาตรฐาน CSA Z94.3-2007 และ ANSI Z87.1-2003 

47.1.3 หมวกนิรภยัสีขาว เปลือกหมวกผลิตจากพลาสติก HDPE น ้ าหนักเบา รูปร่างกระชบั ขนาด
รอบศีรษะ 6 ¾”-7 ¾” น้ิว สายรัดแบบเล่ือน และผา่นการรับรองจาก ANSI Z89.1-2009 Type 
1  

47.1.4 อุปกรณ์ครอบหูลดเสียง เป็นแบบคลอ้งคอสามารถใชง้านไดง่้ายเมื่อตอ้งสวมหมวกนิรภยั ค่า
การลดเสียงสูงสุด 105 เดซิเบล (เอ) และค่าการลดเสียง (NRR) 29 เดซิเบล  

 47.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
47.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
47.2.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
48. ชุดตูเ้ก็บเคร่ืองมือ จ  านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 48.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

48.1.1 ชุดตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 1 ชุด มีตูท้ั้งหมด 8 ใบ ประกอบดว้ยตูทึ้บขนาดเล็ก 4 ใบ และตูทึ้บขนาด
ใหญ่ 4 ใบ  
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48.1.2 ตูเ้ก็บเคร่ืองมือขนาดเลก็เป็นตูทึ้บมีขนาด (กวา้ง x ลึก x สูง) 600 x 320 x 700 มม. หรือดีกว่า 
มีล้ินชักอย่างน้อย 2 ชั้นสามารถล็อคไดด้ว้ยกุญแจ มีลอ้ทั้งหมด 4 ลอ้ มีมือจับส าหรับเข็น 
สามารถรับน ้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม และน ้ าหนักของตู้เปล่าไม่น้อยกว่า 25 
กิโลกรัม  

48.1.3 ตูเ้ก็บเคร่ืองมือขนาดใหญ่เป็นตู้ทึบมีขนาด (กวา้ง x ลึก x สูง) 900 x 400 x 1800 มม. หรือ
ดีกว่า บานประตูทึบ 2 บาน มีกุญแจลอ็ค ดา้นในมีชั้นวางของปรับระดบัไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชั้น 

 48.2 รายละเอียดอ่ืนๆ 
48.2.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
48.2.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 

49. สว่านโรตาร่ี จ  านวน 1 ตวั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 49.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
  49.1.1 พิกดัก  าลงัไฟไม่นอ้ยกว่า 800 W 

49.1.2 อตัรากระแทกท่ีความเร็วพิกดั 0-4,000 คร้ัง/นาที ท่ีแรงกระแทก 2.5 J หรือดีกว่า 
49.1.3 ความเร็วพิกดั 0-900 รอบ/นาที 
49.1.4 น ้ าหนกัไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
49.1.5 เสน้ผา่นศูนยก์ลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4-26 มม. 
49.1.6 เสน้ผา่นศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะอิฐดว้ยดอกเจาะควา้น 68 มม. 
49.1.7 เสน้ผา่นศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะโลหะ 13 มม. 
49.1.8 เสน้ผา่นศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะไม ้30 มม. 
49.1.9 หวัจบัแบบเปล่ียนเร็วแบบ SDS plus 

 49.2 รายละเอียดอ่ืนๆ  
49.2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดอยูใ่นกล่องเก็บอุปกรณ์ 
49.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO, JIS, DIN หรือประเทศไทยท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO9001 หรือเทียบเท่า  
49.2.3 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
50. ชุดอุปกรณ์เล่ือยไม ้1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี  
 50.1 รายละเอียดทัว่ไป  
  ชุดอุปกรณ์เล่ือยไม ้1 ชุด ประกอบดว้ยเล่ือยคนัทั้งหมด 10 อนั คือ เล่ือยคนัธนู 24 น้ิว จ  านวน 5 อนั 
และเล่ือยลนัดา 24 น้ิว จ  านวน 5 อนั  
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 50.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
50.2.1 เล่ือยธนูมีขนาด 24 น้ิว โครงเล่ือยมีความแข็งแรงทนทาน สามารถถอดเปล่ียนใบเล่ือยได ้ 
50.2.2 เล่ือยลนัดาขนาด 24 น้ิว ฟันเล่ือยมีมาตรฐาน HRC53 หรือดีกว่า ดา้มจบัเป็นไมห้รือพลาสติก

หรือดีกว่า   

 50.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
50.3.1 ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ 
50.3.2 มีการรับประกนัคุณภาพและบริการหลงัการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 
51. การตดิตั้ง 

การติดตั้งครุภณัฑ์ประกอบห้องปฏิบติัการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน 
ตอ้งท าการติดตั้งและทวนสอบสเปคของอุปกรณ์ ซ่ึงตอ้งท าท่ีห้องปฎิบติัการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง ทั้งน้ีผูเ้สนอ
ราคาจะตอ้งด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหค้รุภณัฑส์ามารถใชง้านไดท้นัที
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
52. การทดสอบอุปกรณ์เพ่ือการรับมอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของครุภณัฑ์หอ้งปฏิบติัการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กระบวนการผลิต
ขั้นพ้ืนฐาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท่ีจะรับมอบให้เป็นไปตามคุณสมบติัของครุภณัฑท่ี์ก  าหนด
ตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 50 

 
53. การรับประกนั 

 11.1 มีประกนัส าหรับครุภณัฑ ์อุปกรณ์ประกอบ และค่าแรง เป็นเวลา 1 ปี 
 11.2 ในช่วงระยะประกนัการบริการทุกรายการตอ้งไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 11.3 กรณีแจง้ซ่อมครุภณัฑ ์ตวัแทนผูจ้  าหน่ายจะตอ้งเดินทางมาถึงภายใน 7 วนั หลงัการแจง้ซ่อมทุกคร้ัง 
 11.4 ในช่วงระยะเวลาประกนัตอ้งมีบริการหลงัการขายจากตวัแทนจ าหน่าย หรือบริษทัผูผ้ลิตอยา่งนอ้ย 1 

คร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไดรั้บบริการและการสนบัสนุนทางเทคนิคท่ีดีเยีย่ม 
 

54. บริการหลงัการขาย 
บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายมีบริการหลงัการขาย เช่น การซ่อมบ ารุงประจ าปีของครุภณัฑ์ ภายหลงัจาก

หมดระยะเวลาประกนั อยา่งนอ้ย 1 ปี 
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55. การอบรม 

หลงัการติดตั้งตอ้งมีการฝึกอบรมการใชง้าน การใชค้รุภณัฑส์ าหรับผูใ้ชเ้คร่ืองและวิศวกร ณ ท่ีติดตั้ง 
ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้
เสร็จส้ินก่อนมีการส่งมอบเคร่ือง 

 
56. คู่มือ 

มีคู่มือการใชง้านและคู่มือบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ อย่างน้อย 1 ชุด พร้อมไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
57. ที่อยู่ตดิต่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง 
เลขท่ี 222 ม. 2 ต าบลบา้นพร้าว อ  าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 
หมายเลขโทรศพัท ์074-609600 ต่อ 3602-3 
อีเมล mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th 
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