
                  บนัทกึขอ้ความ 
สว่นงาน  ส านักงานเลขานุการ (ศูนย์บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 7423 
ที่  มอ 208/240                                   วันที ่ 13 มีนาคม 2563    
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 

(Fabrication Lab) 
 

เรยีน   คณบดี ผ่าน รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและชุมชนสมัพันธ์ 
 

 ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะซ้ือครุภัณฑ ์ รายการ 1.เครือ่งพมิพส์ามมิติ (3D) 
รุ่นกลาง  จ านวน 3 เครื่อง วงเงิน 94,500.- บาท และ  2. เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) รุ่นเล็ก จ านวน 4 เครื่อง วงเงิน 
95,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

1.  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง เพื่อใช้ส าหรับส าหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบ Fab Lab เพื่อการ
จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ความช านาญ ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับวิศวกรผู้ช่วย ครูแกนน า นักเรียน อีกทั้ง
เป็นห้องปฏิบัติเรียนรู้ต้นแบบให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และผู้เก่ียวข้องในโครงการ FabLab ของ 
สวทช. ในอนาคต 

2.  รายละเอยีดของพสัด ุตามเอกสารที่แนบจ านวน 2 แผ่น 
3.  ราคากลางของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจา้ง เปน็ราคาจากทอ้งตลาด จ านวนเงิน 180 ,300.- บาท (หนี่งแสน

แปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
3.1 เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) รุ่นกลาง จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 90,000.- บาท จากบริษัทสเกลมี จ ากัด 
3.2 เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) รุ่นเล็ก จ านวน 4 เครื่อง จ านวนเงิน 90,300.- บาท จากบริษัทนีโอเทค จ ากัด  
4.  วงเงินที่จะซื้อ ในวงเงิน 189,500.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินโครงการ       

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ซ่ึงได้รับอนุมัติการขยายเวลาด าเนนิการโครงการ และอนุมัตใินหลักการ
พร้อมขอใช้เงนิกรอบงบประมาณต่อสถานศึกษา (ค่าบริหารจัดการ) เพื่อด าเนินการจัดซ้ือจ้างครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบ FabLab (เพิ่มเติม) ตามหนังสือที่ มอ 208/1371.1 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  

5.  ก าหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัด ุ ภายใน 15 วัน   
 6.  วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ ด าเนินการซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มี
การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 
 7. หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ  โดยใชเ้กณฑร์าคา 
 8. การขออนมุตัแิตง่ตัง้ผูจ้ดัท ารายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดแุละคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ดงันี ้
                 - ผูจ้ดัท ารายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 
                    1. ผศ.ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชย์กิจ     
 

                  - คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ
  1.  ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ     ประธานกรรมการ    
  2.  อาจารย์สราวุธ โกนสร้าง   กรรมการ 
  3.  อาจารย์นิติพันธ์ุ วิทยผดงุ   กรรมการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   
 
                                 (นายอรุนันต์   หีมชดู) 
                           นักวิชาการอุดมศึกษา 

พส.05 
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คณุลกัษณะของครภุณัฑ์ 

รายการ เครือ่งพิมพส์ามมติ ิ(รุน่กลาง) จ านวน 3 เครือ่ง 
รายละเอยีดทัว่ไป 
1. เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่มีขนาดพิมพ ์20x20x20cm 
2. สามารถพิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด 20 – 400  microns 
3. สามารถรองรับวัสดุได้หลากหลาย เช่น PLA / ABS / Tough PLA / PETG / HIPS / Wood PLA 

/ Antibacterial PLA 
4. การปรับฐานพิมพ์อัตโนมัติ 
5. สั่งงานพิมพ์แบบไร้สายผ่าน Wi-Fi 
6. ตัวเครื่อง ระยะเวลารับประกัน  1 ปี   
7. โมดูลมอเตอร์ โมดูลฐานพิมพ์ โมดูลหัวพิมพ์ (โมดูลหัวฉีด) ฐานวางตลับหมึกโมดูลป้อนวัสดุ

ด้านหน้า เกียร ์ระยะเวลารับประกัน 90 วัน ส่วนโมดูลเลเซอร์ ระยะเวลารับประกัน 180 วัน  
 
 
 
                                    ลงชื่อ   ...................................... 
                                                    (ผศ.ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชย์กิจ) 
       ผู้ก าหนดรายละเอียด 
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คณุลกัษณะของครภุณัฑ์ 

รายการ เครือ่งพิมพส์ามมติ ิ(รุน่เลก็) จ านวน 4 เครือ่ง 
รายละเอยีดทัว่ไป 
1. เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่มีขนาดพิมพ ์15x15x15cm  
2. มีฐานท าความร้อนสามารถรองรับวัสดุได้หลากหลาย เช่น PLA, ABS, Nylon, PETG เป็นอย่างน้อย 
3. ตัวเครื่องปิด ป้องกันสิ่งสกปรก และป้องกันกล่ินออกจากตัวเครื่อง 
4. มีพัดลมเป่าชิ้นงาน ทาให้คุณภาพชิ้นงานดีขึ้น 1 ตัวเป็นอย่างน้อย  
5. มีฐานพิมพ์สามารถถอดออกได้ เพื่องานต่อการแกะชิ้นงานออกมา 
6. แผ่นรองพิมพ์เป็นแบบ Flexible ทาให้แกะชิ้นงานได้ง่ายกว่า 
7. สามารถใช้ได้กับ เส้นพลาสติกขนาด 1.75mm 
8. มีระบบแจ้งเตือน และ หยุดเครื่อง เมื่อวัตถุดิบพลาสติกหมด ป้องกัน ชิ้นงานเสียจากพลาสติกหมด 
9. มีหน้าจอสัมผัส Touch Screen สั่งการโดยการสัมผัส พร้อมบอกข้อมูลสถานะเครื่อง 
10. สามารถพิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด 50micron และความเร็วในการพิมพ์ 120 mm/sec เป็นอย่างน้อย 
11. ออกแบบชุดหัวฉีดให้ถอดเปล่ียนได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือใดๆ 
12. รองรับไฟล์ STL, OBJ, FPP, G, GX 
13. ระยะเวลารับประกัน  1 ปี 
 
 
                                    ลงชื่อ   ...................................... 
                                                    (ผศ.ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชย์กิจ) 
       ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 




