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ชุดปฏิบัติการตัวถังและพนสีรถยนต 

 

1. รายละเอยีดทั่วไป 

 เปนการเรียนรูการปฏิบัติการซอมแซมตัวถังรถยนตโดยมีอุปกรณเฉพาะทางเพ่ือที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติการ

และลงมือปฏิบัติงานจรงิ และยังเรียนรูสีและประเภทของสีท่ีใช รวมถึงคุณภาพของสี การเรียนรูในเรื่องการผสมสี 

การเทียบสีรถยนต การเรียนรูขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งข้ันตอนการเตรียมงานที่จะพนสี ขั้นตอนการเตรียมสีหรือ

การผสมสีที่จะพน ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณสําหรับพนสีจะตองทําความสะอาดกอน-หลังการพนสี และการเรียนรู

ในการใชแรงดันลมที่เหมาะสมในการพนสี  และความปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน โดยมีรายการประกอบการเรียนรู

ดังนี้ 

1.1. หองปฏิบัติการอบพนสีรถยนต    จํานวน  1 ชุด 

1.2. ชุดปฏิบัติการผสมสีรถยนต     จํานวน  1 ชุด 

1.3. ชุดปฏิบัติการเทียบสีรถยนต     จํานวน  1 ชุด 

1.4. ชุดระบบเครื่องอัดอากาศ     จํานวน  1 ชุด 

1.5. ชุดปนพนสีชิ้นงาน       จํานวน  1 ชุด 

1.6. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการงานสี    จํานวน  1 ชุด 

1.7. ชุดปฏิบัติการแทนดึงตัวถังรถยนต    จํานวน  1 ชุด 

1.8. ชุดไมวัดสามมิติ      จํานวน  1 ชุด 

1.9. ชุดปฏิบัติการเชื่อมตัวถังรถยนต    จํานวน  1 ชุด 
1.10. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการตัวถังรถยนต    จํานวน  1 ชุด 

 
2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

2.1.  หองปฏิบัติการอบพนสีรถยนต มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1. เปนหองอบพนสีรถยนต ชนิดแบบอินฟาเรด  

2.1.2. สามารถใชอบพนสีแหงชาและสีแหงเร็วได 

2.1.3. ขนาดหองภายนอกรวมไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง) 5,200 x 7,000 x 3,200 มิลลิเมตร 
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2.1.4. ขนาดหองภายในรวมไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง) 3,900 x 6,900 x 2,600 มิลลิเมตร 

2.1.5. การใชงานประตูทางเขาและออกรถยนตเปดกวางได ไมนอยกวา (กวาง x สูง) 3,000 x 2,500 มิลลิเมตร 

2.1.6. การใชงานประตูทางเขาและออกผูใชงานเปดกวางไดไมนอยกวา (กวาง x สูง) 650 x 1,800 มิลลิเมตร 

2.1.7. โครงสรางฐานสูง ไมนอยกวา 250 มิลิเมตร ผลิตจากเหล็กชุปกัลปวาไนซ 

2.1.8. มีทางลาดยาว ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง) 2,000 x 900 x 300 มิลลิเมตร 

2.1.9. ผนังหนา ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

2.1.10. แผงควบคุมระบบไฟฟาของหองอบพนสี มีเบรกกเกอร, สวทิซไฟฟาแสงสวาง, สวิทซไฟฉกุเฉิน, การพน,

การอบ, การตั้งคาอุณหภูมิ  การตั้งคาเวลา การเตือนอุณหภูมิ 

2.1.11. มอเตอรดูดลมเขา จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ขนาดไมนอยกวา 7 กิโลวัตต 
2.1.12. มอเตอรดูดลมออก จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ขนาดไมนอยกวา 7 กิโลวัตต 
2.1.13. มีอุปกรณกรองอากาศดานบน อากาศเขา จาํนวน 1 ช ุด 

2.1.14. มีอุปกรณกรองอากาศดานลาง อากาศออก จํานวน 1 ชุด 

2.1.15. ชุดแสงสวางบนเพดานหองรวม ไมนอยกวา 24 หลอด หลอดละ 36 วัตต ติดตั้งไวภายในกลอง        

พรอมกระจกใสทนความรอน 
2.1.16. มีชุดอินฟราเรดรวมภายในหอง ขนาดกําลังไฟฟา ไมนอยกวา 24 กิโลวัตต 

2.1.17. ระบบทําความรอนภายในหอง เปนชนิดหลอดอินฟาเรด แบบคลื่นสั้นความรอน ไมทําใหเกิดประกายไฟ

หรือไหมอุปกรณท่ีเปนผาหรือกระดาษ 

2.1.18. พื้นดานลางผลิตดวยโลหะชุบกัลปวาไนซ เปนชองแบบตะแกรงวางเรียงบนพื้นภายในหอง   

2.1.19. โครงสรางของหองอบพนสี เปนอุปกรณท่ีไดรับมาตรฐาน การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ     

ISO 9001:2015 หรือสูงกวา เกจวัดแรงดันลมพรอมวาลว สําหรับติดตั้งท่ีดามปนพนสี จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 

เปนผลิตภัณฑใหมไมเคยใชงานมากอน 
2.1.20. อุปกรณดับเพลิง แบบแขวนติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 15 ปอนด จํานวน 2 ใบ 
2.1.21. มีถวยวัดหนืดสี แบบ ford cup No.4 ทําจากพลาสติกรูคอด เปนทองเหลือง จํานวน 2 ชุด 
2.1.22. มีชุดหมี แบบปองกันไฟฟาสถติ สําหรับใสพนสี จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 

2.1.23. หนากากพนสี แบบกรองกลิ่นและเปลี่ยนไสกรองได ครึ่งใบและเต็มใบ จํานวนไมนอยกวา อยางละ 2 ชุด 



 

 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ป 2563 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
หนา 3/13 

รหัสครุภัณฑ       งบ 02/63         

ช่ือครุภัณฑ         ชุดปฏิบัติการตัวถังและพนสีรถยนต แบบที่ 2   
 

  (นายนิรุตต ประยูรเจริญ)                          (วาที่รอยตรีอํานาจ อิ่มสุข)                               (นายชาญ คุมสุภา) 

      ประธานกรรมการ                          กรรมการ                                        กรรมการและเลขานุการ  

 
2.1.24. บริษัทผูเสนอราคา ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย จากบริษัทผูนําเขาโดยตรงภายในประเทศ     

มีการรับประกันการใชงาน ไมนอยกวา 1 ป และมีการอบรมการใชงาน จนสามารถใชงานไดเปนอยางดี 

โดยระบุชื่อหนวยงานและเลขที่ประกาศ เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลบริการหลังการขาย  

2.2.  ชุดปฏิบัติการผสมสีรถยนต มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1. เปนชุดเครื่องมือและอุปกรณ ที่ใชในการเรียนรูในการผสมสีรถยนต โดยมีอุปกรณดงันี้ 

2.2.2. ชุดบารกวนส ีจํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.2.1. ชุดบารกวนส ีขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง) 1,720 x 700 x 2,100 มิลลิเมตร 

2.2.2.2. มีชั้นโดยรวม ไมนอยกวา 6 ชั้น 

2.2.2.3. มีฝากวนสีตามจํานวนกระปองแมสี 

2.2.2.4. ทํางานดวยระบบไฟฟา ใชมอเตอรในการขับเคลื่อนในการทํางาน 

2.2.2.5. โครงสรางทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูปประกอบเปนบาร 

2.2.2.6. มีสีพรอมสําหรับการเรียนการสอน 

2.2.2.7. เปนชุดบารกวนสีท่ีไดรบัมาตรฐาน ที่ไดรับการใชงานอยางกวางขวาง ในดานศูนยบรกิาร      

ดานการผสมสีและพนสีรถยนต 

2.2.3. เครื่องชั่งสี แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.3.1. หนาจอแสดงผล Backlit Graphic LCD หรือดีกวา 

2.2.3.2. สามารถชั่งน้ําหนักไดสูงสดุ ไมนอยกวา 5 กิโลกรัม 

2.2.3.3. ความละเอียดในการวัดคา ไมเกิน 0.1 กรัม 

2.2.3.4. ขนาดตัวเครื่องชั่ง ไมนอยกวา 330 x 332 มิลลิเมตร 

2.2.3.5. สามารถชั่งไดในหนวย กรัม และ ออนซ เปนอยางนอย  

2.2.3.6. ความแมนยําสูงและตอบสนองอยางรวดเร็ว 

2.2.3.7. วัสดุทําจากอลูมิเนียม 

2.2.3.8. วัสดุที่ใชทาํแผนรับน้ําหนักทําจากสแตนเลสตีล 

2.2.3.9. มีชองการเชื่อมตอผานคอมพิวเตอรดวยพอรต RS232,USB,TCP/IP 
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2.2.4. โตะสาํหรับเตรียมงานผสมสี 

2.2.4.1. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง ) 600 x 1,200 x 750 มิลลิเมตร 

2.2.4.2. ผลิตจากสแตนเลส หรือเหล็กอยางดี 

2.2.4.3. ใชสําหรับเตรียมการผสมสี 

2.3.  ชุดปฏิบัติการเทียบสีรถยนต  ประกอบดวย 

2.3.1. ตูพนเทียบสี จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังน้ี 

2.3.1.1. โครงสรางตู ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว x สูง) 600 x 750 x 1,800 มิลลิเมตร 

2.3.1.2. ชุดดูดอากาศใชมอเตอร ขนาดไมนอยกวา 220 โวลต กําลงั 1 แรงมา หรือดีกวา 

2.3.1.3. มีหลอดไฟสองแสงสวาง ไมนอยกวา 2 หลอด 

2.3.1.4. มีฟลเตอรกรองละอองสี ไมนอยกวา 2 ชั้น 

2.3.1.5. ทออากาศขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

2.3.1.6. มีระบบฮีตเตอรอบความรอน 

2.3.1.7. มีเบรกเกอร จํานวน 1 ตัว 

2.3.1.8. มีขาตั้งเทียบสี จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 

2.3.1.9. มีความแข็งแรงและความปลอดภัยตอการใชงาน 

2.3.1.10. มีการรับประกันคุณภาพ ไมนอยกวา 1 ป 

2.4. ชุดระบบเครื่องอัดอากาศ ประกอบดวย      

2.4.1. เครื่องอัดอากาศ จํานวน  1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1.1. เปนเคร่ืองอัดอากาศ แบบลูกสูบ หรือดีกวา 

2.4.1.2. ขนาดไมนอยกวา 7.5 กิโลวัตต หรือ 10 แรงมา 

2.4.1.3. ความเร็วรอบ ไมนอยกวา 900 รอบตอนาที  

2.4.1.4. สามารถอัดอากาศไดปริมาณลม ไมต่ํากวา 1,500 ลิตรตอนาที 

2.4.1.5. มีถังเก็บลม ไมนอยกวา 500 ลิตร  

2.4.1.6. การสงกําลังเคลื่อนที่เคร่ืองอัดอากาศกับมอเตอรไฟฟาดวยสายพานหรือขับตรง 

2.4.1.7. ระบบความรอนดวยอากาศ 

2.4.1.8. มีลูกยางซับแรงสั่นสะเทือน 
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2.4.2. ถังพักลม จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.2.1. ขนาดไมนอยกวา 500 ลิตร  

2.4.2.2. ทนแรงดัน ขนาดไมนอยกวา 10 บาร 

2.4.2.3. มีเกจวัด จํานวน 1 ชุด 

2.4.2.4. ชุดเซฟตี้วาลว จํานวน 1 ชุด 

2.4.2.5. ชุดบอลวาลว จํานวน 1 ชุด 

2.4.3. เครื่องทําลมแหง จํานวน  1 ชุด 

2.4.3.1. แบบใชน้ํายาทําความเย็นหรือดีกวา 

2.4.3.2. อัตราการไหลอากาศ ไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที หรือมีขนาดเหมาะสม                         

รองรับการผลิตจากเครื่องปรับอากาศ 

2.4.3.3. มีแผงหนาจอหรือเกจวัด แสดงสภาวะการทาํงานของระบบ 

2.4.3.4. ระบายความรอนดวยอากาศหรือดีกวา 

2.4.4. เครื่องกรองลม จํานวน  1 ชุด 

2.4.4.1. เปนชุดเครื่องกรองลม ตั้งแต 2 ต ัวข้ึนไป 

2.4.4.2. ติดตั้งกอนและหลัง เครื่องทําลมแหง 

2.4.4.3. มีชุดระบายลมอัตโนมัติ 

2.4.4.4. ความละเอียดการกรองกอนและหลังทําลมแหง 1 และ 0.03 ไมครอนหรือดีกวา 

2.4.5. ติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณระบบลม จนสามารถใชงานไดและเพียงพอตอการใชงาน 

2.4.6. มีการรับประกันคุณภาพสินคาและการเดินระบบ ไมนอยกวา 1 ป 

2.5. ชุดปนพนสีชิ้นงาน ประกอบดวย 

2.5.1. ชุดปนพนสี สาํหรับงานพนสีรองพ้ืน จํานวน 2 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1.1. ตัวปนพนสีออกแบบตามหลักเสรีระศาสตารจับถนัดมือ น้ําหนักเบา ลดการเมื่อยลา 

2.5.1.2. ชนิดจายสีจากดานบน ขนาดหัวปน ไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร 

2.5.1.3. การบรรจุสีแบบกระปองดานบน ขนาดไมนอยกวา 400 มิลลิลิตร. 
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2.5.2. ชุดปนพนสีแบบ สาํหรับงานพนชั้นทับหนา จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.2.1. ตัวปนพนสีออกแบบตามหลักเสรีระศาสตารจับถนัดมือ น้ําหนักเบา 

2.5.2.2. ชนิดจายสีจากดานบน ขนาดหัวปน ไมนอยกวา 1.4 มิลลิเมตร 

2.5.2.3. การบรรจุสีแบบกระปองดานบน ขนาดไมนอยกวา 400 มิลลิลิตร. 

2.5.3. ชุดปนพนสี สาํหรับงานพนพืน้ผิว จาํนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดั้งน้ี 

2.5.3.1. ตัวปนพนสีออกแบบตามหลักเสรีระศาสตารจับถนัดมือ น้ําหนักเบา  

2.5.3.2. ชนิดจายสีจากดานบน ขนาดหัวปน ไมนอยกวา 1.3 มิลลิเมตร 

2.5.3.3. การบรรจุสีแบบกระปองดานบน ขนาดไมนอยกวา 400 มลิลิลิตร. 

2.5.4. ชุดอุปกรณทําความสะอาดปนพนสี จาํนวน 2 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.4.1. เปนชุดอุปกรณ ทําความสะอาดปนพนสี 

2.5.4.2. อุปกรณจํานวน ไมนอยกวา 14 ชิ้น   

2.5.4.3. บรรจุในกลองอยางดี 

2.6.  ชุดเคร่ืองมือปฏิบัติงานสี ประกอบดวย 

2.6.1. เครื่องขัดกระดาษทรายเย้ืองศนูย ไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชุด  

2.6.2. เครื่องขัดกระดาษทรายเย้ืองศนูย ไมนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร  จํานวน 2 ชุด 

2.6.3. ชั้นวางอุปกรณ ขนาดไมนอยกวา 3 ชั้น แบบเคลื่อนที่ได จํานวน 2 ชุด                                                                                                                 

2.6.4. ตูเก็บอุปกรณชุดปฏิบัติการเครื่องมือ จํานวน  1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.4.1. ตูอุปกรณเครื่องมือเหล็กสูงบานเปดทึบ จัดเก็บไมนอยกวา 3 ชั้น 

2.6.4.2. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนทาน 

2.6.4.3. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง)  900 x 450 x 1,800 มิลลิเมตร 

2.6.4.4. ประตชูนิดบานทึบหรือกระจก เปด - ปด มีมือจับแบบฝงหรือแบบบิด พรอมกุญแจล็อก    

ปองกันการสูญหาย 

2.7.  ชุดปฏิบัติการแทนดึงตัวถังรถยนต มีรายละเอียดดังนี้ 

2.7.1. เปนแทนดึงตัวถังยนตสําหรับการซอมแซมตัวถัง ตั้งแตรถยนตขนาดเล็กไปจนถึงรถยนตขนาดใหญ    

บริษัทเจาของผลิตภัณฑ ตองไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015  
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2.7.2. ระบบยกแบบไฮโดรลิกมีลิฟตยกในการพยุงตัวถัง 

2.7.3. ตัวแทนลักษณะแบบรองตาขายทําจากคานมาตรฐานสากลตัวเหล็กมีความแข็งแรงใชงานได             

ตามความตองการยึดติดและยืดดึงไดงายและรวดเร็วขึ้น 

2.7.4. เสาดึงสามารถทํางานไดรอบ360 องศา ทํางานไดอยางสะดวกและแมนยํา 

2.7.5. มีชุดอุปกรณเสริมตางๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

2.7.6. ขนาดความยาวแทนดึงตัวถัง ไมนอยกวา 5,600 มิลลิเมตร 

2.7.7. ขนาดความกวางแทนดึงตัวถัง ไมนอยกวา 2,100 มิลลิเมตร 

2.7.8. ขนาดความสูง ไมนอยกวา 560 มิลลิเมตร 

2.7.9. แรงดันเสาสูงสุด ไมนอยกวา 100 กิโลนวิตัน 

2.7.10. แรงดันลม ไมนอยกวา 0.8 MPA 

2.7.11. สามารถรับน้ําหนักสูงสุดได ไมนอยกวา 3,500 กิโลกรัม 

2.7.12. ชุดอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติการดึงตัวถังรถยนตพรอมชุดเก็บอุปกรณ เปนไปตามมาตรฐาน      

ผูผลิตพรอมแนบเอกสารแคตตาล็อก 

2.8.  ชุดไมวัดสามมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.8.1. สามารถใชรวมกับชุดปฏิบัติการแทนดึงตัวถังรถยนต 

2.8.2. มีความแมนยําในการวัดตัวถังรถยนต ทั้ง 3 มิติ  

2.8.3. สามารถวัดมิติรถยนตไดทุกรุน ทุกยี่หอ  

2.8.4. โครงสรางมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 

2.9. ชุดปฏิบัติการเชื่อมตัวถังรถ  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.9.1. เครื่องเชื่อมกระตุก จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังน้ี 

2.9.1.1. มีระบบตรวจสอบแรงดันไฟอัตโนมัติ 

2.9.1.2. มีระบบการปองกันความรอนสูงเกินไป 

2.9.1.3. จอแสดงผลแบบดิจิตอล 

2.9.1.4. ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร 

2.9.1.5. สามารถใชแรงดันไฟฟา 220V หรือ 380 V 
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2.9.1.6. สามารถใชความถี่ไฟฟาขาเขา 50Hz 

2.9.1.7. กําลังไฟเขา ไมนอยกวา 5KVA 

2.9.1.8. Floating Voltage 12.5 V 

2.9.1.9. กระแสไฟฟาชัว่ขณะ 200 - 8900A 

2.9.1.10. กําลังขาออกสูงสุด 20KVA 

2.9.1.11. Automatic Working Time 0.1 - 2.5 วินาที 

2.9.1.12. มีอุปกรณที่ใชสําหรับเครื่องเชื่อมกระตุกอยางครบถวน ตามมาตรฐานผูผลิต 

2.9.1.13. ครุภัณฑท่ีเสนอตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 

2.9.2. เครื่องเชื่อม MIG/MAG ระบบอินเวอรเตอร จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.9.2.1. เปนเคร่ืองเชื่อม MIG/MAG ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) พรอมอุปกรณ  ซึ่งบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑ ตองไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และโรงงานที่ผลิต

ไดรับรองมาตรฐาน CE 

2.9.2.2. สามารถใชแรงดันไฟฟาขาเขา 220V±15% หรือ 380V 

2.9.2.3. สามารถใชความถี่ไฟฟาขาเขา 50Hz/60Hz 

2.9.2.4. สามารถจายกระแสไฟเชื่อม ไดสูงสดุไมนอยกวา 200 แอมแปร 

2.9.2.5. มี Duty cycle 60%  ที่ไมนอยกวา 200 แอมแปร และมี Duty cycle 100%                    

ท่ีไมนอยกวา 155 แอมแปร   

2.9.2.6. มีหนาปดแสดงคากระแสและแรงดนัในการเชื่อมเปนแบบดิจิตอล 

2.9.2.7. ตัวเครื่องมชีุดขับลวดเปนชนิด 2 ลอ ซึ่งอยูในตัวเครื่อง 

2.9.2.8. มีปุมปรับ คาแรงดันในการเชื่อม อยูที่หนาตัวเครื่อง 

2.9.2.9. มีปุมปรับ กระแส หรือ ความเรว็ลวด อยูที่หนาตัวเครื่อง 

2.9.2.10. ดานหลังเครื่องมีเตารบัสําหรับเสียบปลั๊กไฟ ขนาด 220V สําหรับ Heater ของเกจ Co2  

2.9.2.11. มีคา Power Factor ไมต่ํากวา 0.7 

2.9.2.12. มีระดับความเปนฉนวน Class B หรือ F 

2.9.2.13. อุปกรณประกอบ 
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2.9.2.13.1. หัวเชื่อม MIG/MAG พรอมสายเชื่อมชนิด หัวพานาทายยูโรความยาว               

ไมนอยกวา 3 เมตร จํานวน 1 ชุด 

2.9.2.13.2. คีมจับสายดิน พรอมสาย ยาวไมนอยกวา 3 เมตร จํานวน 1 ชุด 

2.9.2.13.3. คอนเทคทิปพานา ขนาด 0.8 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน 

2.9.2.13.4. คอนเทคทิปพานา ขนาด 1.0 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน 

2.9.2.13.5. นอตเซิ้ลพานา จํานวน 1 อัน 

2.9.2.13.6. มีลวดเชื่อมเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 0.8 มิลลิเมตร จํานวน 15 กิโลกรมั  

2.9.2.13.7. มี Roller ชนิดรอง V ขนาด 0.8 มิลลิเมตร & 1.0 มิลลิเมตร  

2.9.2.13.8. เกจ Co2 วัดแรงดันชนิดมีตัวทําความรอน 220V พรอมถังกาซ Co2 พรอมเนื้อกาซ         

  จํานวน 1 ชุด 

2.9.2.13.9. มีถุงมือ จํานวน 2 คู 

2.9.2.13.10. มีหนากากปรับแสงอัตโนมัติ เปนย่ีหอเดยีวกับเครื่องเชื่อม และหนากากปรับแสง 

  อัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดและพรอมทั้งมีระบบชารจแบตเตอรี่ที่ตวั 

  หนากากปรับแสงอัตโนมัติโดยใชสายชารจของมือถือพรอมไฟสถานะ พรอมมีปุม

  ทดสอบการทํางานของหนากาก และสามารถปรับมีโหมดปรับความเขมของ 

  หนากากได Din 5 - 8 และ Din 9 - 13 จํานวนไมนอยกวา 1 ใบ 

2.9.2.14. มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

2.9.2.15. มีการรับประกันสินคา ไมต่าํกวา 2 ป 

2.9.2.16. บริษัทผูเสนอราคา ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งระบุสถานท่ีของหนวยงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการบริการหลังการขาย   

และการรบัประกัน 

2.9.2.17. ครุภัณฑท่ีเสนอตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 

2.9.2.18. หนังสือการรับรองบริษัทของเจาของผลิตภัณฑวาผานการรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ      

ISO 9001:2015  

2.9.2.19. หนังสือรับรองของโรงงานที่ผลิตไดรับรองมาตรฐาน CE 
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2.9.3. เครื่องเชื่อมไฟฟา ระบบอินเวอรเตอร จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.9.3.1. เปนเครื่องเชื่อมไฟฟา ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) พรอมอุปกรณ  ซึ่งบริษัทเจาของ   

ผลิตภัณฑ ตองไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และโรงงานที่ผลิต

ไดรับรองมาตรฐาน CE 

2.9.3.2. สามารถใชแรงดันไฟฟาขาเขา ไมนอยกวา 220V (+-15%) 

2.9.3.3. สามารถใชความถี่ไฟฟาขาเขา 50Hz/60Hz  

2.9.3.4. สามารถจายกระแสเชื่อมสูงสุดได ไมต่ํากวา 200 แอมแปร  

2.9.3.5. มี Open circuit voltage (OCV) ไมนอยกวา 60 โวลต แตไมเกิน 100โวลต 

2.9.3.6. Duty cycle 60% ไมนอยกวา 200แอมแปร  และมี Duty cycle 100% ไมนอยกวา         

170 แอมแปร และตองมีใบรับรองผลการทดสอบเรื่อง Duty Cycle ในเครื่องรุนดังกลาว      

จากสถาบันที่นาเชื่อถือได 

2.9.3.7. มีระบบผลิตกระแส Arc Force โดยสามารถตั้งคากระแส Arc Force                                

ไดไมนอยกวา 0 - 100 แอมแปร 

2.9.3.8. มีระบบผลิตกระแส Hot Start โดยสามารถตั้งคากระแส Hot Start                                

ไดไมนอยกวา 0 - 100 แอมแปร 

2.9.3.9. มีหนาปดแสดงคากระแสในการเชื่อมเปนแบบดิจิตอล 

2.9.3.10. มีโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Auto Save Energy) ขณะหยุดเชื่อม โดยเมื่อตัวเครื่องตัด

เขาโหมดประหยัดพลังงาน จะตองมี Open circuit voltage (OCV) ไมเกินกวา 25 โวลต      

แตเมื่อเริ่มเชื่อมเครื่องจะเขาสูโหมดเชื่อมปกติอัตโนมัติ  

2.9.3.11. มีระดับการปองกันสิ่งแปลกปลอม ไมต่ํากวา IP21 

2.9.3.12. สายนาํไฟฟาทางดานขาเขา ฝงตัวเคร่ืองไมสามารถถอดได 

2.9.3.13. ตัวเครื่องมีหนวยความจํา เพื่อจดจําคาลาสุดท่ีใชงานได ไมวาจะปดเครื่องนานเทาใด 

2.9.3.14. ตองผานการทดสอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากหนวยงานของรัฐ 

2.9.3.15. มีคา Power Factor ไมต่ํากวา 0.7 

2.9.3.16. มีระดับความเปนฉนวน Class B หรือ F 



 

 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ป 2563 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
หนา 11/13 

รหัสครุภัณฑ       งบ 02/63         

ช่ือครุภัณฑ         ชุดปฏิบัติการตัวถังและพนสีรถยนต แบบที่ 2   
 

  (นายนิรุตต ประยูรเจริญ)                          (วาที่รอยตรีอํานาจ อิ่มสุข)                               (นายชาญ คุมสุภา) 

      ประธานกรรมการ                          กรรมการ                                        กรรมการและเลขานุการ  

 

2.9.3.17. ตัวเครื่องหุมดวย HDPE เพ่ือเปนฉนวนปองกันไฟดูดไฟรั่ว 

2.9.3.18. อุปกรณประกอบ 

2.9.3.18.1. หัวเชื่อมไฟฟา (Electrode Holder) ขนาด 400 แอมแปร พรอมสายเชื่อม        

ยาวไมนอยกวา 5 เมตร และมีพื้นที่หนาตัด ไมต่ํากวา 25 ตารางมิลลิเมตร      

พรอมขอตอชนิดสกรู ปลอกยางสีแดง เพื่อตอเขาเคร่ืองเชื่อม จํานวน 1 ชุด 

2.9.3.18.2. คีมสายดิน ขนาด 300 แอมแปร พรอมสายเชื่อม ยาวไมนอยกวา 3 เมตร         

จํานวน 1 ชุด 

2.9.3.18.3. มีถุงมือ จํานวน 2 คู 

2.9.3.18.4. มีหนากากปรับแสงอัตโนมัติ จํานวนไมนอยกวา 1 ใบ 

2.9.3.19. มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

2.9.3.20. มีการรับประกันสินคา ไมต่าํกวา 2 ป 

2.9.3.21. บริษัทผูเสนอราคา ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งระบุสถานท่ีของหนวยงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการบริการหลังการขาย    

และการรบัประกัน 

2.9.3.22. ครุภัณฑท่ีเสนอตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 

2.9.3.23. หนังสือการรับรองบริษัทของเจาของผลิตภัณฑ วาผานการรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ    

ISO 9001:2015  

2.9.3.24. หนังสือรับรองของโรงงานที่ผลิตไดรับรองมาตรฐาน CE 

2.10. ชุดเคร่ืองมือปฏิบัติการตัวถังรถยนต มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.1. ชุดคอนเคาะตัวถัง จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.1.1. เปนชุดคอนและเหล็กรองเคาะสําหรับงานตัวถังรถยนต จํานวนไมนอยกวา 7 ชิ้น มีความ

แข็งแรงทนทานตอการใชงาน บรรจุอยูในกลองอยางเปนระเบียบตามรองเก็บ ประกอบดวย 

    2.10.1.1.1     คอนเคาะตัวถังมาตรฐาน                     จํานวน 1 ชิ้น 

    2.10.1.1.2     คอนเคาะตัวถังปลายแหลมหัวเห็ด  จํานวน 1 ชิ้น 

2.10.1.1.3     คอนเคาะตัวถงัปลายสี่เหลี่ยมเซาะรอง  จํานวน 1 ชิ้น 
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2.10.1.1.4     เหล็กรองเคาะ อเนกประสงค   จํานวน 1 ชิ้น 

2.10.1.1.5     เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด   จํานวน 1 ชิ้น 

2.10.1.1.6     เหล็กรองเคาะ ทรงสนเทา   จํานวน 1 ชิ้น 

2.10.1.1.7     เหล็กรองเคาะ ทรงนิ้วเทา   จํานวน 1 ชิ้น 

2.10.2. ชุดเหล็กสกัด  จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.2.1. เปนชุดเหล็กสกัด ใชสําหรับตอกพับโลหะของตัวถังรถยนต มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 

บรรจุอยูในแผงอยางดี จํานวนชิ้นอุปกรณ ไมนอยกวา 6 ชิ้น 

2.10.3. ชุดตะไบ จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.3.1. เปนชุดตะไบใชสาํหรับเก็บรายละเอียดชิ้นงานที่เกิดจากการตัดหรือเชื่อมหรืออื่นใหผิวชิ้นงาน

เรียบหรือปราศจารเศษขี้เหล็ก มีอุปกรณการใชงาน ไมนอยกวา 5 ชิ้น บรรจุอยูในกลองอยางดี 

ประกอบไปดวย 

2.10.3.2. ตะไบกลม   ขนาดไมนอยกวา 8 x 200 มิลลิเมตร 

2.10.3.3. ตะไบสี่เหลี่ยมจตุรัส  ขนาดไมนอยกวา 8 x 200 มิลลิเมตร 

2.10.3.4. ตะไบทองปลิง  ขนาดไมนอยกวา 8 x 200 มิลลิเมตร 

2.10.3.5. ตะไบสามเหลี่ยม  ขนาดไมนอยกวา 8 x 200 มิลลิเมตร 

2.10.3.6. ตะไบแบน   ขนาดไมนอยกวา 8 x 200 มิลลิเมตร 

2.10.4. ชุดคีมล็อค จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.4.1. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน โลหะผสมเหล็กเกรดสูง อบชุบความรอน 

สําหรับใชจับชิ้นงานหรือเพื่อขันตางๆ ประกอบดวย 

2.10.4.2. คีมลอ็คปากโคง ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว 

2.10.4.3. คีมลอ็คตัวซี  ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 

2.10.4.4. คีมลอ็คปากแหลม  ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 

2.10.5. เหล็กขีด จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.5.1. ใชสําหรับขีดกํากับหรือวาดลายบนโละ ที่มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 
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2.10.6. กรรไกรตัดเหล็ก จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.6.1. ใบมีดผลิตจากเหล็กกลา  

2.10.6.2. ดามจับหนาเพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพมาตรฐาน ทนทาน ใชงานไดนาน 

2.10.6.3. สําหรับการตัดทั่วไป เชน โลหะแผน อะลูมิเนียม ทองแดง และเหล็กออน 

2.10.6.4. ขนาดไมนอยกวา 10 น้ิว 

2.10.7. เครื่องเจียระไนแบบมือถือ จํานวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10.7.1. ใชสําหรับเจียผิวงานหลังการตัดหรือเชื่อมโลหะ 

2.10.7.2. กําลังไฟไมนอยกวา 540 วัตต 

2.10.7.3. ขนาดใบไมนอยกวา 4 นิ้ว 

2.10.7.4. ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา 12,000 รอบ/นาที 

3. รายละเอยีดอื่นๆ 

3.1.  บริษัทผูเสนอราคา ตองทําการติดตั้งจนสามารถใชงานไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆเพิ่มเตมิ 

3.2.  บริษัทผูเสนอราคา ตองมีการอบรมการใชงานหองอบพนสีโดยผูเชียวชาญโดยเฉพาะ จนผูใชงานสามารถใชงานได 

3.3. บริษัทผูเสนอราคา ตองสงมอบครุภัณฑและทําการทดสอบเครื่องใหเปนไปตามขอกําหนดในคุณสมบัติตางๆ         

ท่ีกลาวถึงขางตน โดยผลิตภัณฑท่ีสงมอบตองเปนผลิตภัณฑใหม 

3.4.  มีการรับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป  


