
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ 

------------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ ตาม
รายการ ดังนี้ 
                  ๑.  แท่นอัดไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ ตัน  จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องตัดเหล็กแผ่น กว้าง ๔ ฟุต  จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๓.  ชุดดัดท่อไฮดรอลิค    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๔.  กรรไกรบากมุม    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๕.  เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๖.  เครื่องรีดลอด รีดขอบ (คอลึก)   จํานวน ๒   เครื่อง 
                   ๗.  เครื่องมิลลิ่งขนาดเล็ก    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๘.  เครื่องพับตัดม้วนเหล็กแผ่นขนาด ๕๒ นิ้ว จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องพับโลหะแบบถอดฟันได้   จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๑๐.  เครื่องเจาะแบบต้ังพ้ืน   จํานวน ๔   เครื่อง 
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 
 
 
 



-๒- 
 

                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวัน
และเวลาราชการ และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

  อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๔/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
...................................................... 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

                  ๑.  แท่นอัดไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ ตัน  จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องตัดเหล็กแผ่น กว้าง ๔ ฟุต  จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๓.  ชุดดัดท่อไฮดรอลิค    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๔.  กรรไกรบากมุม    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๕.  เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๖.  เครื่องรีดลอด รีดขอบ (คอลึก)   จํานวน ๒   เครื่อง 
                   ๗.  เครื่องมิลลิ่งขนาดเล็ก    จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๘.  เครื่องพับตัดม้วนเหล็กแผ่นขนาด ๕๒ นิ้ว จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องพับโลหะแบบถอดฟันได้   จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๑๐.  เครื่องเจาะแบบต้ังพ้ืน   จํานวน ๔   เครื่อง 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๒) 
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                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข  
ใดๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร    
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๔/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                              (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                              (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง    
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                              (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                              (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
 
 



-๕- 
 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                      ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
 
 
 
 



-๖- 
 

                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
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                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี  4/2560 

 
1. แท่นอัดไฮดรอลิก ชนิด 30 ตัน  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง  แท่นอัดไฮดรอลิค 30 ตัน 
2. รับน้ําหนักแรงอัด ได้สูงสุด 30 ตัน 
3. มีมาตรวัดแรงกด โดยมีเครื่องหมายแสดงพิกัดความปลอดภัย ท่ีตําแหน่ง 30 ตัน  
4. ระยะอัดสูง  แท่นรองอัดอยู่ในตําแหน่งตํ่าสุดจนถึงหัวตัวกดมี 17.2  เซนติเมตร 
5. ความกว้างในการใช้งาน  76.2 เซนติเมตร 
6. ขนาดรู สลัก  โต 32 มิลลิเมตร 
7. ช่วงปรับระดับ  ได้ 7 ระดับ 
8. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระบอก  63.5 มิลลิเมตร 
9. ช่วงทํางานของระยะชัก  120 มิลลิเมตร 
10. น้ําหนักรวม  248 กิโลกรัม 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. เป็นเครื่องอัดใช้ระบบไฮดรอลิกแบบต้ังพ้ืน สามารถอัดได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน ทําการอัดโดยใช้ระบบป๊ัมอัด
ด้วยมือ มี ลิ้นระบายแรงดัน (RELEASE VALVE) ติดต้ังอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน  

2. แท่นรองอัดสามารถปรับข้ึนลงได้ง่าย โดยใช้กลไกมือหมุนข้ึนลง และมีตัวล็อกแข็งแรงเป็นสลักยึดอยู่ในช่อง 
อย่างน้อย    2 ตําแหน่ง ( 2 ข้าง ) อยู่ในแนวเดียวกัน  

3. มีแท่นรองอัด อย่างน๎อย 1 คู่ 
4. เป็นเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน หรือมีใช้แพร่หลายในประเทศ  

 
2.  เครื่องตัดเหล็กแผ่น กว้าง 4 ฟุต  จํานวน 1   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง   เครื่องตัดเหล็กแผ่น ขนาดกว้าง 4 ฟุต 
2. ขนาดเครื่อง   ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง เท่ากับ (1590x540x1050) มิลลิเมตร 
3. ระยะ ตัดเหล็กแผ่น กว้าง 1,320 มิลลิเมตร 
4. โครงยึดใบมีดตัวบนเลื่อนข้ึนลงในร่องซ่ึงสามารถปรับระยะห่างใบมีดและความสูงตํ่าของใบมีดได้  
5. วัสดุท่ีสามารถตัดได้  ตัดแผ่นตะก่ัว แผ่นพลาสติก แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 
6. จํานวนใบมีด  ใช้ใบมีดตัด 2 ใบ ได้แก่ใบมีดบน และใบมีดล่าง 
7. ขนาดความหนาแผ่นท่ีตัดได้ ตัดแผ่นเหล็กได้หนาสุด 1.6 มิลลิเมตร 
8. น้ําหนักรวม  460  กิโลกรัม 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เป็นเครื่องตัดโลหะแผ่น ตัดชิ้นงานในลักษณะกิโลติน ทํางานโดยใช้เท้าเหยียบโครงเครื่องเป็นเหล็กหล่อ 

หรือ เหล็กกล้าเชื่อมประกอบ แท่นยึดใบมีดล่างสามารถปรับได้ด้วยน๊อต สกรู  
2. อุปกรณ์กดยึดชิ้นงาน(Hold down)ปรับระยะกดแผ่นงานก่อนใบมีดตัดชิ้นงานได้ 
3.  มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย (Finger Guard) ตลอดความยาวใบมีด 

แท่นยึดใบมีดตัวลํางสามารถปรับเลื่อนระยะห่างใบมีดปรับระดับความสูงตํ่าและล็อคกันเลื่อนได้ 
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3.  ชุดดัดท่อไฮดรอลิค   จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง    เครื่องดัดท่อไฮดรอลิค 
2. โครงสร้าง   ทําด้วยเหล็กเหนียวพร้อมพ่นสีเรียบร้อย  
3. แรงอัด  แรงอัดสูงสุด 20 ตัน 
4. ระยะช่วงชัก   สุงสุด 290 มิลลิเมตร 
5. วัสดุลูกดัด  ชุดลูกดัดใช๎ดัดโค้งทําด้วยเหล็กเหนียว 
6. ขนาดลูกดัด   1/2นิ้ว, 3/4นิ้ว, 1นิ้ว, 1.1/4นิ้ว, 1.1/2นิ้ว , 2นิ้ว, 2.1/2นิ้ว , 3นิ้ว 
7. ความหนาขอท่อท่ีสามารถดัดได้  2.74-5.0  มิลลิเมตร 
8. น้ําหนักรวม   117 กิโลกรัม 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. ใช้มือโยกในการดัด มีชุดไฮดรอลิคช่วยเสริมแรง 
2. มีชุดลูกกลิ้งท่ีสามารถดัดโค้งงานต่างๆ 
 

4.  กรรไกรบากมุม    จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง  กรรไกรบากมุม 
2. ขนาดบรรจุ  58x53x52  เซนติเมตร 
3. วัสดุท่ีสามารถตัด  อลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก และสแตนเลส ความหนา 1.5 มิลิเมตร 
4. ระยะตัดลึก  152x152 มิลลิเมตร 
5. ระยะยกใบมีด ยกใบมีดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 
6. ขนาดแรงกด  สูงสุด 4 ตัน 
7. น้ําหนักรวม  75 กิโลกรัม 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เครื่องตัดเหล็กแผ่น ใช้มือโยก เครื่องตัดมุมฉาก 90 องศา แผ่นโลหะ 
2.  เครื่องตัดมุมแผ่นเหล็ก เพ่ือพับกล่องเหล็ก พับข้ึนรูปกล่อง 

 
5.  เครื่องเล่ือยจิ๊กซอ    จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง    แท่นเลื่อยจิ๊กซอ 
2. ลักษณะเครื่อง  แบบแท่น จัมโบ้ใหญ่ 
3. ขนาดมอเตอร์  1/3 แรงม้า 
4. ไฟฟ้า  220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. สามารถฉลุลายไม้ยาวๆ ใช้ฉลุลาย ไม้เชิงชายหลังคา ฉลุลายลูกกรงบันได ฯลฯ 
2. ใบเลื่อยสําหรับตัด ไม เหล็ก พลาสติก อะลูมิเนียม 
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6.  เครื่องรีดลอด รีดขอบ (คอลึก)   จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง    เครื่องรีดลอน รีดขอบ 
2. ลักษณะเครื่อง แบบคอยาว คอลึก 
3. วัสดุเครื่อง เหล็กเหนียวหล่อ 
4. ความหนาท่ีสามารถรีดได้  แผ่นสแตนเลส ความหนาไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร 
5. แผ่นเหล็ก ความหนาไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตร 
6. แผ่นอลูมิเนียม ความหนาไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร 
7. ระยะลึกคอ  7 นิ้ว 
8. จํานวนลูกกลิ้ง  6 ลูก 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. สามารถรีดพับขอบ ข้ึนลอนกลม ข้ึนขอบร่อง รีดลอนตะเข็บ 
2. ข้ึนรูปแผ่นโลหะ เหล็ก สแตนเลส แบบมือหมุนรีดขอบ สังกะสี ข้ึนสันโค้ง ข้ึนสันกลม ทําร่องเฟืองได้ 

 
7.  เครื่องมิลล่ิงขนาดเล็ก    จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง เครื่องกัดเอนกประสงค์ขนาดเล็ก 
2. ขนาดเครื่อง 650 x 630 x 760 มิลลิเมตร 
3. ขนาดโต๊ะงาน  460x112 มิลลิเมตร 
4. กําลังมอร์เตอร์  500 วัตต์ 
5. ความเร็วแกนหมุน 10- 2,500 รอบ/นาที 
6. ระยะเคลื่อนของหัวเครื่องแนวต้ัง 180 มิลลิเมตร 
7. ระยะเคลื่อนของแกนตัดขวาง ( X )  ไม่เกิน 130 มิลลิเมตร 
8. ระยะเคลื่อนของแกนยาว ( y  )  ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 
9. ระยะเคลื่อนจากสปินเดิลถึงโต๊ะงาน 220 มิลลิเมตร 
10. ระยะแกนหมุน หัวเครื่องสามารถปรับมุมได้ –45 ถึง  45 องศา 
11. ใช้งานเจาะสว่านดอกโตสุด  16 มิลลิเมตร 
12. ใช้งานกับดอกกัดโตสุด  13 มิลลิเมตร 
13. ใช้งานกับดอกกัดปาดหน้าโตสุด 25 มิลลิเมตร 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. ใช้กัดชิ้นงานเอนกประสงค์ วัสดุเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก  
 2. ใช้เจาะชิ้นงานเอนกประสงค์ขนาดเล็ก 
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8.  เครื่องพับตัดม้วนเหล็กแผ่นขนาด 52 นิ้ว จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง  เครื่องพับ ตัด ม้วนเหล็กแผ่น  
2. ขนาดกว้างเครื่อง  ขนาด 52 นิ้ว  
3. ขนาดความหนาท่ีสามารถตัดได้ แผ่นเหล็กได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตร 
4. แผ่นสแตนเลสได้ไม่เกิน 0.7 มิลลิเมตร 
5. ขนาดความหนาท่ีสามารถดัดได้ ได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตร 
6. ขนาดความหนาท่ีสามารถม้วนได้ ได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตร 
7. ดัดมุมได้  90 องศา 
8. ขนาดโรลเลอร์  43 มิลลิเมตร 
9. ขนาดบรรจุ 168 x 56 x 75 เซนติเมตร 
10. น้ําหนัก  350 กิโลกรัม 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. สามารถพับเหล็ก ตัดเหล็ก ม้วนเหล็กแผ่น ( 3 แบบอยู่ในตัวเดียวกัน )  
2. ใช้ม้วน ตัด พับแผ่นโลหะ 

 
 
9.  เครื่องพับโลหะแบบถอดฟันได้  จํานวน 2   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง  เครื่องพับโลหะแบบถอดฟันได้ 
2. ขนาดความกว้างเครื่อง  4 ฟุต (1220 มิลลิเมตร) 
3. วัสดุเครื่อง  โครงสร้างทําจากเหล็กเหนียวเชื่อม 
4. ระยะท่ีสามารถพับ  สามารถพับโลหะได้หนาสูงสุด 3.0 มิลลิเมตร 
5. ขนาดฟันพับ มีขนาด 3 นิ้ว,4 นิ้ว,5 นิ้ว และ 6 นิ้ว 
6. วัสดุฟันพับ ฟันทําด้วยเหล็ก S45c 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. โครงสร้างทําจากเหล็กเหนียวเชื่อม แข็งแรง และทนทาน  
2. ทํางานโดยใช้มือโยก ฟันพับสามารถถอดออกเป็นชิ้นๆ และสามารถเลื่อนเปลี่ยน ตําแหน่ง 
3. มีสเกลพร้อมสายล๊อคต้ังองศา มีตุ้มถ่วงน้ําหนักช่วยผ่อนแรงในการพับ 
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10.  เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน   จํานวน 4   เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. ประเภทของเครื่อง    เครื่องเจาะแบบต้ังพ้ืน 
2. ขนาดกําลังมอเตอร์   1.5 แรงม้า 
3. ไฟฟ้า                        220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส 
4. ความเร็วรอบ           ปรับความเร็วรอบได้ 12 ระดับ ต้ังแต่ 150-2450 รอบ/นาที  
5. ขนาดหัวจับดอกสว่าน  ¾ นิ้ว 
6. ขนาดเจาะสูงสุด        1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. หัวเจาะมีความม่ันคง และ แข็งแรง เป็นทรงกระบอก  
2. สามารถ ปรับเปลี่ยนข้ึน – ลง ได้ 
3. พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 

 

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


