






















 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ป 2563 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
หนา 1/๙ 

รหัสครุภัณฑ       งบ 03/63         
ช่ือครุภัณฑ         ชุดฝกพื้นฐานชางกลโรงงานและเคร่ืองจักรเบื้องตน   

 

                                                                                          
        (นายนิรตุต ประยูรเจรญิ)                          (นายชัยพิชิต ชนิดกุล)                              (นายทวิช อยูเมือง) 

            ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                                             

ชุดฝกพื้นฐานชางกลโรงงานและเคร่ืองจักรเบ้ืองตน 
 

     รายละเอียดทั่วไป 
     ชุดฝกพื้นฐานชางกลโรงงานและเครื่องจักรเบื้องตน  ประกอบดวย 
     ๑. ชุดอุปกรณและเครื่องมืองานวัดละเอียด           จํานวน  ๑  ชุด 
     ๒. ชุดอุปกรณและเครื่องเลื่อยสายพาน                จํานวน  ๑  ชุด 
     3. ชุดอุปกรณและเครื่องเลื่อยชัก                       จาํนวน  ๑  ชุด 

 
1. ชุดอุปกรณและเครื่องมืองานวัดละเอียด  จํานวน 1 ชุด 

 

1. รายละเอียดทั่วไป 
         1.1  เปนชุดเครื่องมือวัดละเอียด ชนิดมีความเท่ียงตรงสูง 
         1.2  เปนเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐาน DIN, ISO, JIS หรือเทียบเทา 
 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 
         2.1  ชุดเกจบล็อค  จํานวน ๑ ชุด มีเอกสารรับรองผล Inspection Certificate 
                2.1.1  ชุดเกจบล็อค เกรด ๐ จํานวนไมนอยกวา ๔๗ ชิ้น  จํานวน ๑ ชุด 
                          ประกอบดวย ขนาดดังนี้ หรือดีกวา 
                          ๒.๑.๑.๑  ขนาด ๑.๐๐๕ จาํนวน ๑ ชิ้น  
                          ๒.๑.๑.๒  ขนาด ๑.๐๑ – ๑.๑๙ Step ๐.๐๑ มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา ๑๙ ชิ้น 
                          ๒.๑.๑.๓  ขนาด ๑.๒ – ๑.๙ Step ๐.๐๑ มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา ๘ ชิ้น 
                          ๒.๑.๑.๔  ขนาด ๑ – ๙ Step ๑ มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา ๙ ชิ้น 
                          ๒.๑.๑.๕  ขนาด ๑๐ – ๑๐๐ Step ๑๐ มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา ๑๐ ชิ้น 
                ๒.๑.๒  เกรด ๐ หรือดีกวา 
                ๒.๑.๓  ทํามาจากเซรามิก 
 

๒.๒  ชุดรองรับการสอบเทียบทางมิติ จํานวน ๑ ชุด 
 ๒.๒.๑  ไมโครมิเตอรแบบดจิิตอล ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.๒.๑.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๑ ไมโครเมตร 
  ๒.๒.๑.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
           ๒.๒.๑.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 



 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ป 2563 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
หนา 2/๙ 

รหัสครุภัณฑ       งบ 03/63         
ช่ือครุภัณฑ         ชุดฝกพื้นฐานชางกลโรงงานและเคร่ืองจักรเบื้องตน   

 

                                                                                          
        (นายนิรตุต ประยูรเจรญิ)                          (นายชัยพิชิต ชนิดกุล)                              (นายทวิช อยูเมือง) 

            ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒.๒  ไมโครมิเตอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๒๕ – ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
           ๒.๒.๒.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๑ ไมโครเมตร 
           ๒.๒.๒.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๒.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๓  ไมโครมิเตอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๕๐ – ๗๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๓.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๑ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๓.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๓.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๔  ไมโครมิเตอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๗๕ – ๑๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๔.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๒ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๔.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๔.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๕  ไมโครมิเตอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ – ๑๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๕.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๒ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๕.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๕.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๖  ไมโครมิเตอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๑๒๕ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๖.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๒ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๖.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๖.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๗  เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๓๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๗.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๓ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๗.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๗.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๘  เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๖๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๘.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๕ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๘.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๘.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๙  ไมโครวัดเกลียวสกูร แบบเปลี่ยนปลายได ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๙.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๔ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๙.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๙.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 



 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ป 2563 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
หนา 3/๙ 

รหัสครุภัณฑ       งบ 03/63         
ช่ือครุภัณฑ         ชุดฝกพื้นฐานชางกลโรงงานและเคร่ืองจักรเบื้องตน   

 

                                                                                          
        (นายนิรตุต ประยูรเจรญิ)                          (นายชัยพิชิต ชนิดกุล)                              (นายทวิช อยูเมือง) 

            ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๑๐  ไมโครวัดเกลียวสกูร แบบเปลี่ยนปลายได ขนาดไมนอยกวา ๒๕ – ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
 ๒.๒.๑๐.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๔ ไมโครเมตร 
 ๒.๒.๑๐.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
 ๒.๒.๑๐.๓  ปากวัดเกลียวสกูรสํารองอีก ๖ ขนาด เริ่มตนท่ีขนาดไมนอยกวา ๐.๔ – ๗ มิลลิเมตร  
               จํานวน ๑ ชุด 
 ๒.๒.๑๐.๔  น้ํามันสาํหรับไมโครมิเตอร ขนาดไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ขวด 

       ๒.๒.๑๑  เกจวัดรูเล็ก วัดขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓ – ๑๓ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด   
                     -  ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓ – ๕, ๕ – ๗.๕, ๗.๕ – ๑๐, ๑๐ – ๑๓ มิลลิเมตร อยางละ ๑ ตัว 

๒.๒.๑๒  เทเลสโคพเกจ วัดขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา ๘ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
-  ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๘ – ๑๒.๗, ๑๒.๗ – ๑๙, ๑๙ – ๓๒, ๓๒ – ๕๔,  

๕๔ - ๙๐, ๙๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร อยางละ ๑ ตัว 
๒.๒.๑๓  โฮลเทส วัดขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑๒ – ๒๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ ชุด  

๒.๒.๑๓.๑  มีชุดวัดขนาดไมนอยกวา ๑๒ – ๑๖ มิลลิเมตร และ ๑๖ – ๒๐ มิลลิเมตร 
  จํานวนอยางละ ๑ ชุด 

๒.๒.๑๓.๒  มีแหวนขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร จํานวน ๑ อัน 
๒.๒.๑๓.๓  มีแขนตอเพื่อเพิ่มความยาว จํานวน ๑ ชุด 
๒.๒.๑๓.4  มีเอกสารรับรองผล การสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

  ๒.๒.๑๔ ไมโครวัดในแบบเวอรเนีย ขนาดไมนอยกวา ๕ – ๓๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๑๔.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๕ ไมโครเมตร 
          ๒.๒.๑๔.๒  มีคาความละเอียดในการอานไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.๒.๑๔.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๑๕ ไมโครวัดในแบบเวอรเนีย ขนาดไมนอยกวา ๒๕ – ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
          ๒.๒.๑๕.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๖ ไมโครเมตร 

            ๒.๒.๑๕.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร                    
                               ๒.๒.๑๕.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๒.๒.๑๖ ไมโครมิเตอรวัดลึก แบบดิจิติล ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด  
 ๒.๒.๑๖.๑  ขนาดฐานกวางไมนอยกวา ๑๐๐ x ๑๖ มิลลิเมตร 
 ๒.๒.๑๖.๒  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๓ ไมโครเมตร 
 ๒.๒.๑๖.๓  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
  ๒.๒.๑๖.๔  ทอสําหรับวัดขนาดตาง ๆ ทั้งหมดไมนอยกวา ๖ ชิ้น 
           ๒.๒.๑๖.5  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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        (นายนิรตุต ประยูรเจรญิ)                          (นายชัยพิชิต ชนิดกุล)                              (นายทวิช อยูเมือง) 

            ประธานกรรมการ                                 กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๑๗ ไมโครมิเตอรวัดลึก ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๒.๑๗.๑  ขนาดฐานกวางไมนอยกวา ๖๓ x ๑๖ มิลลิเมตร 
  ๒.๒.๑๗.๒  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๓ ไมโครเมตร 
  ๒.๒.๑๗.๓  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
           ๒.๒.๑๗.4  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๑๘ ไมโครมิเตอรวัดลึก ขนาดไมนอยกวา ๐ – ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๒.๑๘.๑  ขนาดฐานกวางไมนอยกวา ๖๓ x ๑๖ มิลลิเมตร 
  ๒.๒.๑๘.๒  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๓ ไมโครเมตร 
           ๒.๒.๑๘.๓  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 

๒.๒.๑๘.๔  ทอสําหรับวัดขนาดตาง ๆ ทั้งหมดไมนอยกวา ๒ ชิ้น 
๒.๒.๑๘.5  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๒.๒.๑๙ เวอรเนียวัดลึกแบบฮุค ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๒.๑๙.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๕ มิลลิเมตร 
  ๒.๒.๑๙.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๕ มิลลิเมตร 
           ๒.๒.๑๙.3  มีเอกสารรับรองผล การสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 ๒.๒.๒๐  เวอรเนียวัดลึกแบบมีหนาปดนาฬิกา ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๒.๒๐.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐2 มิลลิเมตร 

 ๒.๒.๒๐.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐1 มิลลิเมตร 
           ๒.๒.๒๐.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๒.๒๑  ฐานจับเวอรเนียแบบวัดลึก จํานวน ๕ ชุด 

  ๒.๒.๒๑.๑  สามารถจับยึดเวอรเนียแบบวัดลึกขนาด ๑๐๐, ๑๕๐, ๒๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 
   ๒.๒.๒๑.๒  ขนาดฐานยาวไมนอยกวา ๗๕ มิลลิเมตร 
 ๒.๒.๒๒  ฐานจับไมโครมิเตอร จํานวน ๖ ชุด 
   ๒.๒.๒๒.๑  สามารถจับยึดไมโครมิเตอรขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 
   ๒.๒.๒๒.๒  สามารถปรับองศาการจับยึดได 
 

๒.๓  ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน จํานวน ๑ ชุด  
 ๒.๓.๑  ไมโครมิเตอรแบบสเกล มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๐ – ๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด  
  ๒.3.๑.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๕ ไมโครเมตร 
  ๒.3.๑.๒  มีคาความละเอียดในการอานขีดสเกล ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
           ๒.3.๑.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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 ๒.๓.๒  ไมโครมิเตอรแบบสเกล มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๒๕ – ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.3.๒.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๒ ไมโครเมตร 
  ๒.3.๒.๒  มีคาความละเอียดในการอานขีดสเกล ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
          ๒.3.๒.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
  ๒.๓.๓  เวอรเนียคาลิปเปอรแบบสเกล มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑๐ ชุด 
  ๒.3.๓.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๕ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๓.2  มีคาความละเอียดในการอานเวอรเนียสเกล ไมมากกวา ๐.๐๕ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๓.3  ใชสําหรับวัดนอก วัดใน วัดลึก และวัดแบบสเต็ป (Step) หรือดีกวา 
           ๒.3.๓.4  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
๒.๓.๔  เวอรเนียคาลิปเปอรแบบสเกล มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๕ ชุด 
  ๒.3.๔.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๓ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๔.๒  มีคาความละเอียดในการอานเวอรเนียสเกล ไมมากกวา ๐.๐๒ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๔.๓  ใชสําหรับวัดนอก วัดใน วัดลึก และวัดแบบสเต็ป (Step) หรือดีกวา 
  ๒.3.๔.๔  ใชวัดคาไดทั้งแบบนิ้ว และมิลลิเมตร 
           ๒.3.๔.5  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 ๒.๓.๕  ไฮเกจแบบดิจิ-เคาเตอร มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๐ – ๓๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.3.๕.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ±๐.๐๓ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๕.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๕.๓  มีลักษณะเปนเสาคู และปากวัดมีผิวสัมผัสคารไบด หรือดีกวา 
           ๒.3.๕.4  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 ๒.๓.๖  หินแกรนิต มีขนาดไมนอยกวา ๓๐๐x๓๐๐x๑๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.๓.๖.๑  มีความเรียบผิวไมมากกวา ๐.๐๕ มิลลิเมตร 
  ๒.๓.๖.๒  มีน้ําหนักไมนอยกวา ๒๕ กิโลกรัม 
           ๒.๓.๖.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 ๒.๓.๗  เกจวัดเปรียบเทียบแบบหนาปดนาฬิกา มีชวงในการวัด ไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
          ๒.๓.๗.๑  มีคาความแมนยําในการวัด ไมมากกวา ๑๐ ไมโครเมตร 
  ๒.๓.๗.๒  มีคาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 

  ๒.๓.๗.๓  หนาปดนาฬิกามีลักษณะการอานคาแบบ ๐ - ๔๐ - ๐ หรือ ๐ - ๕๐ - ๐  
                                 หรือ ๐ - ๑๐๐ - ๐ หรือดีกวา 
  ๒.๓.๗.๔  พรอมชุดเชื่อมตอไฮเกจ มีความยาวไมนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร  
  ๒.๓.๗.๕  กานสํารองหัววัดคารไบต ขนาดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร และ ๓ มิลลิเมตร อยางละ ๑ ชิ้น 
                     ๒.๓.๗.6  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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          ๒.๓.๘  เกจวัดรูใน มีชวงในการวัดไมนอย ๑๐ – ๑๘ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.3.๘.๑  มีคาความมนยําในการวัด ไมมากกวา ๕ ไมโครเมตร 
  ๒.3.๘.๒  คาความละเอียดในการอานคา ไมมากกวา ๐.๐๐๑ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๘.๓  ความลึกในการตรวจสอบรูใน ไมนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร 
  ๒.3.๘.๔  พรอม Ring gauge ขนาดไมนอย ๑๐ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร อยางละ ๑ ชิ้น 
                     ๒.3.๘.5  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
          ๒.๓.๙  เกจวัดรูใน มีชวงในการวัดไมนอยกวา ๕๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๓.๙.๑  คาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลเิมตร 
  ๒.๓.๙.๒  ความลึกในการตรวจสอบรูใน ไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร 
                     ๒.๓.๙.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
          ๒.๓.๑๐ ไมบรรทัด สแตนเลส มีขนาดยาวไมนอย ๑๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๓๐ ชุด 
  ๒.๓.๑๐.๑  คาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา 1 มิลลิเมตร(1/32 นิ้ว) 
  ๒.๓.๑๐.๒  คาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา 0.5 มิลลิเมตร(1/64 นิ้ว) 
                     ๒.๓.๑0.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025           
 ๒.๓.๑๑ ฟลเลอรเกจ มีชวงในการวัดไมนอยกวา ๐.๐๕ – ๑ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๓.๑๑.๑  มีจํานวนไมนอยกวา ๒๘ ใบ มีขนาดใบวัดยาว 
  ๒.๓.๑๑.๒  ชวงอาน ๐.๐๕ – ๐.๑๕ มิลลิเมตร ,๐.๐๑ มิลลิเมตร 
  ๒.๓.๑๑.๓  ชวงอาน ๐.๒ – ๑ มิลลิเมตร , ๐.๐๕ มิลลิเมตร 
                     ๒.๓.๑๑.4  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025           
 ๒.๓.๑๒ ฉากองศาวัดระดับ ขนาดยาวไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร และ ๓๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๓ ชุด 
  ๒.๓.๑๒.1  ใบวัดสามารถปรับตั้งทํามุมได ๓๐, ๔5, ๖๐ องศา หรือมากกวา 
 ๒.๓.๑๓ ไดอัลเกจวัดหนาบาง มีชวงในการวัดไมนอยกวา ๑๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๓.๑๓.๑  คาความละเอียดในการอาน ไมมากกวา ๐.๐๑ มิลลิเมตร 
  ๒.๓.๑๓.๒  ชุดแทงทํามาจากเซรามิค หรือดีกวา  
                     ๒.๓.13.3  มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 ๒.๓.๑๔ ขาตั้งแมเหล็ก จํานวน ๒ ชุด 
  ๒.๓.๑๔.๑  สามารถจับยึดไดอัลเกจขนาด ๖, ๘, ๙.๕๓ มิลลิเมตร หรือดีกวา 
  ๒.๓.๑๔.๒  สามารถปรบัหมุนองศาได 
  ๒.๓.๑๔.๓  ความยาวแขน มีขนาดยาวไมนอยกวา ๓๘๐ มิลลิเมตร 
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          ๓. รายละเอียดอื่น ๆ 
๓.๑  ผูขายตองรบัประกันการใชงานอุปกรณเปนเวลา ๑ ป หลังสงมอบครุภัณฑ 
๓.๒  ตองมกีารจัดฝกอบรม การใชและการบํารุงรักษา ใหกับบุคลากรของสถานศกึษา ไมนอยกวา ๓ คน     
       พรอมเอกสารประกอบการฝกอบรม ผูขายจะตองดําเนินการเองท้ังสิ้น 
๓.๓  สินคาที่นําเสนอเปนสินคาใหม ไมเคยใชงานมากอน มีสายงานการผลิตที่ชดัเจน ไมไดจัดทําขึ้น 
       เฉพาะงานน้ีเทานั้น 
๓.๔  ผูขายตองติดต้ังเครื่อง และตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องใหพรอมใชงานกอนการตรวจรบั 
๓.๕  มีคูมือการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ ๒ ชุด 
๓.๖  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาขายทั้งชุดรายการ 
๓.๗  มีตูกระจกบานเลื่อนไวสําหรับเก็บอุปกรณเครื่องมือวัด อยางนอย ๑ ตู  
๓.8  สิ้นคาทุกชิ้นควรมีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 

2. ชุดอุปกรณและเครื่องเลื่อยสายพาน  จํานวน 1 ชุด 

 1. รายละเอียดทั่วไป  
๑.๑  เปนเครื่องเลื่อยสําหรับตัดโลหะ ลักษณะใบเลื่อยเปนแบบสายพาน  
๑.๒  โครงสรางทาํดวยเหล็กหลอหรือเหล็กเหนียว มีความแข็งแรง ไมเกิดการสั่นสะเทือนในขณะทํางาน 
๑.๓  สามารถตัดชิ้นงานโดยมีระบบไฮดรอลิกสชวย 

 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 
๒.๑  สามารถจับใบเล่ือยไดขนาดไมนอยกวา สูง ๒๗ x หนา ๐.๙ x บาง ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร 
๒.๒  สามารถจับยึดงานและตัดงานทรงกระบอกหรอืเหล็กเหนียวมีความแข็งแรง ไมเกิดการส่ันสะเทือนในขณะปฏิบัติงาน 
๒.๓  สามารถจับยึดงานและตัดงานสี่เหลี่ยม แบบทํามุม ๙๐ องศา ไดขนาดไมนอยกวา ๒๒๐ x ๓๔๐ มม. 
๒.๔  สามารถจับยึดงานและตัดงานสี่เหลี่ยมแบน แบบทํามุม ๙๐ องศา ไดขนาดไมนอยกวา ๓๕ x ๔๐๐ มม. 
๒.๕  สามารถจับยึดงานและตัดงานทรงกระบอก แบบทํามุม ๔๕ องศา ไดขนาดไมนอยกวา ๑๖๐ มม. 
๒.๖  สามารถจับยึดงานและตัดงานสี่เหลี่ยม แบบทํามุม ๔๕ องศา ไดขนาดไมนอยกวา ๒๒๐ x ๑๖๐ มม. 
๒.๗  ความเรว็ของใบเลื่อยต่ําสุดไมมากกวา ๒๕ มม./นาที และสูงสุดไมนอยกวา ๕๕ มม./นาที โดยสามารถปรับ 
       รอบไดไมต่ํากวา ๔ ขั้นจังหวะ  
๒.๘  มอเตอรกําลังขับใบเลื่อยตองมีขนาดไมต่ํากวา ๑.๕ แรงมา  
๒.๙  มีปุมสวิตซฉุกเฉิน (Emergency Stop) 
๒.๑๐ ชุดระบบหลอเย็นพรอมอุปกรณควบคุม (Coolant System) จํานวน ๑ ชุด  
๒.๑๑ ใบเลื่อยสํารอง ขนาดที่ใชกับเคร่ืองได จํานวน ๓ ใบ 
๒.๑๒ ชุดเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการทํางานประจําเครื่อง พรอมกลองใสอุปกรณ 
๒.๑๓ คูมือประจําเครื่องอธิบายการใชงานและการบํารุงรักษา 
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3. รายละเอียดอื่น ๆ 
๓.๑  เปนเครื่องท่ีผลิตตามมาตรฐานจากประเทศไทย และกลุมประเทศยุโรป อเมริกา ญ่ีปุน ไตหวัน หรือจาก   
       โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO , JIS , CE , ANSI , DIN โดยแนบเอกสารใหคณะกรรมการพิจารณาวันยื่น 
๓.๒  มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 
๓.๓  มีแค็ตตาล็อกตัวจริงท่ีแสดงรปูแบบคุณลักษณะของครุภัณฑและรายงานอุปกรณประกอบที่นําเสนอ 

โดยครบถวนมาพรอมใบเสนอราคา 
๓.๔  ผูขายจะตองทําการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณประกอบพรอมใชงาน โดยการปรับตั้งระดับ ติดตั้ง 

 ระบบไฟฟาและระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตรงตามมาตรฐานของเคร่ืองจักร 
๓.๕  ผูขายจะตองตรวจสอบความเรียบรอยกอนสงมอบ เพื่อใหเครื่องจักรใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๖  มีการประกันคุณภาพและประกันหลังการขายอยางนอย ๑ ป 
๓.๗  มีแผนกซอมบํารงุที่สามารถรับรองไดวาจะสามารถดูแลและบริการเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       ยอนหลังไมนอยกวา 3 ป นับต้ังแตวันเสนอพิจารณา 
 

๓. ชุดอุปกรณและเครื่องเลื่อยชัก  จํานวน ๑ ชุด 
 

๑. รายละเอียดทั่วไป  
๑.๑  เปนเครื่องเลื่อยสําหรับตัดโลหะ   
๑.๒  โครงสรางทาํดวยเหล็กหลอหรือเหล็กเหนียว มีความแข็งแรง ไมเกิดการสั่นสะเทือนในขณะทํางาน 
๑.๓  สามารถตัดชิ้นงานโดยมรีะบบไฮดรอลิกสชวย 

๒. รายละเอียดทางเทคนิค 
๑.๑  สามารถจับใบเล่ือยไดขนาดความยาวไมนอยกวา ๓๔๐ มม. 
๑.๒  สามารถจับยึดงานและตัดงานทรงกลมไดขนาดเสนผาศูนยกลางสูงสุด ไมนอยกวา ๒๐๐ มม. 
๑.๓  สามารถจับยึดงานและตัดงานสี่เหลี่ยมไดขนาดสูงสุดไมนอยกวา ๑๙๐ x ๑๙๐ มม. 
๑.๔  สามารถตัดมุมเอียงไดไมนอยกวา ๔๕ องศา 
๑.๕  มอเตอรกําลังขับใบเลื่อย มีขนาดไมต่ํากวา ๒ แรงมา 
๑.๖  ความเรว็ในการชักใบเลื่อย ความเร็วต่ําสุดไมนอยกวา ๑๒๐ คูจังหวะตอนาที 
๑.๗  ความเรว็ในการชักใบเลื่อย ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๑๒๐ คูจังหวะตอนาที 
๑.๘  มีระยะชวงชัก ไมนอยกวา ๑๑๐ มม. 
๑.๙  ใบเลื่อยพรอมใชงาน จํานวน ๑ ชุด และใบเล่ือยสํารอง จํานวน ๑ ชุด 
๑.๑๐ ชุดประแจประจําเคร่ือง จํานวน ๑ ชุด 
๑.๑๑ ชุดหลอเย็น ประกอบดวยปม ถังน้ําหลอเย็น และอุปกรณควบคุมระบบการทํางาน จํานวน ๑ ชุด 
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3. รายละเอยีดอื่น ๆ 
๓.๑  เปนเครื่องท่ีผลิตตามมาตรฐานจากประเทศไทย และกลุมประเทศยุโรป อเมริกา ญ่ีปุน ไตหวัน หรือจาก   

  โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO,JIS,CE,ANSI,DIN โดยแนบเอกสารใหคณะกรรมการพิจารณาวันยื่น 
๓.๒  มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 
๓.๓  มีแค็ตตาล็อกตัวจริงท่ีแสดงรปูแบบคุณลักษณะของครุภัณฑและรายงานอุปกรณประกอบที่นําเสนอ 

  โดยครบถวนมาพรอมใบเสนอราคา 
๓.๔  ผูขายจะตองทําการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณประกอบพรอมใชงาน โดยการปรับตั้งระดับ ติดตั้ง 

 ระบบไฟฟาและระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตรงตามมาตรฐานของเครื่องจักร 
๓.๕  ผูขายจะตองตรวจสอบความเรียบรอยกอนสงมอบ เพื่อใหเครื่องจักรใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๖  มีการประกันคุณภาพและประกันหลังการขายอยางนอย ๑ ป 
๓.๗  มีแผนกซอมบํารงุที่สามารถรับรองไดวาจะสามารถดูแลและบริการเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       ยอนหลัง ไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตวันเสนอพิจารณา 


