
รายละเอียดการจัดซ้ือชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย 

ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

1. ความเปนมา 

ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดเปดสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติ และการทําวิจัย

ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

ดังนั้น จึงจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย เพ่ือใชพัฒนาการ

เรียนการสอนและการทําวิจัย ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย 
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8. ไม เป นผู มี ผลป ระโยชน ร วม กั น กั บผู เสนอราคาราย อ่ื น ท่ี เข ายื่ น ข อ เสนอให แก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือ

หามทําสัญญาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

11. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
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13. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย จํานวน 8 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการท่ี 1 ชุดเตรียมวัสดุตัวอยาง  ประกอบดวยเครื่อง จํานวน 3 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 925,000 บาท) 

1.1 เครื่องตัดช้ินงานตัวอยางวัสดุ 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องตัดโลหะหรือวัสดุ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และพลาสติก เปนตน 

สําหรับการเตรียมชิ้นงานตัวอยางใหมีขนาดเล็กเพ่ือใชในการสองดูโครงสรางหรือลักษณะพ้ืนผิวของชิ้นงาน

ตัวอยางบนกลองไมโครสโคป 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีกําลังมอเตอรอยางนอย 2 กิโลวัตต มีระบบปองกันมอเตอรเสียหายเม่ือเกิดการกินกระแสท่ีสูงกวา

กําหนด และมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร 

2. ความเร็วรอบใบตัด สูงสุดไมนอยกวา 2,800 รอบตอนาที  

3. มีโตะงานชนิดท่ีมีรองตัวที ขนาดไมนอยกวา 220 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร  

4. ขนาดเสนผานศูนยกลางใบมีตัดมีขนาดไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร และขนาดเสนผานศูนยกลางของ

ชิ้นงานท่ีสามารถตัดไดไมนอยกวา 55 มิลลิเมตร 

5. เสนผานศูนยกลางของชิ้นงานท่ีตัดไดไมนอยกวา 50  มิลลิเมตร หรือดีกวา 

6. มีไฟฟาสองสวางภายในตัวเครื่องแบบ LED 

7. มีปุมควบคุมการทํางานในการเปดปดเครื่อง และกําหนดความเร็ว หรือดีกวา 

8. มีฝาปดเครื่องจักรขณะทํางาน และมีระบบปองกันอันตรายเม่ือเปดฝาเครื่อง เครื่องจะหยุดการทํางาน

ของมอเตอรและระบบหลอเย็นทันที รวมท้ังมีปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) 

9. มีระบบหมุนเวียนน้ําหลอเย็น และถังเก็บน้ําหลอเย็นท่ีไมขนาดไมนอยกวา 25 ลิตร 

10. เครื่องตัดมีฐานท่ีม่ันคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว และมีโครงสรางของเครื่องตัดมีความทนทานตอ

การกัดกรอน  

11. มีปากกาจับชิ้นงานชนิดท่ีจับชิ้นงานท่ีปลายท้ังสองขาง จํานวน 1 ชุด 

12. มีใบตัดท่ีสามารถตัดโลหะในชวงความแข็ง 15-25 HRC และในชวงความแข็ง 40-65 HRC ชนิดละ

อยางนอย 5 ใบ จํานวน 1 ชุด 

13. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐานไมดอยกวา ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011  

โดยผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเพ่ือเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผู ย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสารดังกลาว

มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  
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14. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 

 

1.2 เครื่องทําตัวจับวัสดุตัวอยาง 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องข้ึนรูปชิ้นงานตัวอยางแบบวิธีการอัด เพ่ือใหชิ้นงานไมเสียรูป เพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการจับ ทําให

งายตอการวิเคราะหชิ้นงานบนกลองไมโครสโคป 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนเครื่องอัดข้ึนรูปชิ้นงานโดยใชความรอนและแรงดัน และมีระบบน้ําหลอเย็นภายใน 

2. สามารถใชกับแมพิมพขนาด 32 มิลลิเมตรได หรือดีกวา  

3. มีระบบใหความรอนมีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1800 วัตต ซ่ึงสามารถตั้งอุณหภูมิใหความรอนไดตั้งแต 

50 ถึง 200 องศาเซลเซียสโดยปรับละเอียดเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิได ทีละ 1 องศาเซลเซียส  

4. สามารถตั้งเวลาในการใหความรอน และแรงดัน โดยปรับละเอียดชวงละ 1 นาที หรือดีกวา  

5. สามารถปรับแรงดันไดไมนอยกวาชวง 1200-4500 psi โดยปรับละเอียดชวงละ 10 psi หรือดีกวา 

6. มีเรซ่ินสําหรับอัดข้ึนรูป จํานวนไมนอยกวา 2 กิโลกรัม 

7. มีสเปรยพนเพ่ือความงายในการถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพ จํานวน 5 ชุด 

8. มีแมพิมพขนาด 32 มิลลิเมตรหรือขนาดตามขอ 2 จํานวน 1 ชุด 

9. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐานไมดอยกวา ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011  

โดยผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเพ่ือเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผู ย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสารดังกลาว

มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  

10. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 

 

1.3 เครื่องขัดผิวช้ินงานตัวอยาง 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องขัดโลหะหรือวัสดุ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และพลาสติก เปนตน 

สามารถขัดหยาบและขัดละเอียดผิวชิ้นงาน ใขสําหรับการเตรียมผิวหนาชิ้นงานตัวอยางใหมีความเรียบและ

ละเอียดผิวท่ีสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการสองดูโครงสรางหรือลักษณะพ้ืนผิวของชิ้นงานตัวอยางบนกลองไมโครสโคป 

โดยไมกอใหเกิดการสั่นสะเทือนท่ีผิดปกติขณะใชงาน เปนเครื่องท่ีผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
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คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนเครื่องขัดชนิดจานคู มีกําลังมอเตอรอยางนอย 300 วัตต 

2. จานขัดทําจากอะลูมิเนียมหรือวัสดุท่ีไมทําใหเกิดสนิม มีโครงสรางท่ีทนทานการกัดกรอน และมีฐานท่ี

ม่ันคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว 

3. ความเร็วของจานขัดสามารถปรับแบบตอเนื่อง โดยมีความเร็วไมนอยกวา 600 รอบ/นาที  

4. สามารถติดตั้งกระดาษทรายขัดหรือผาขัดขนาดเสนผานศูนยกลางสูงสุด 200 มิลลเิมตรหรือดีกวา 

5. มีแผงควบคุมการทํางานในการกําหนดความเร็วจานขัด 

6. มีระบบน้ําหลอเย็น แบบทอน้ําท่ีสามารถยกปรับทิศทางไดและสามารถถอดออกเคลื่อนยายสําหรับ

ลางบริเวณรอบพ้ืนท่ีการขัดได และสามารถควบคุมปริมาณการไหลได โดยมีระบบระบายน้ําตอท้ิง

ภายนอกได  

7. มีปุมหยุดการทํางานฉุกเฉิน (Emergency Stop) 

8. มีกระดาษทรายเบอร 320 800 1200 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร จํานวน 100 ชุด 

9. มีผาขัดสําหรับผงอะลูมินา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร จํานวน 20 ชุด 

10. มีผงขัดอะลูมินา ขนาด 1 ไมครอน และ 0.5 ไมครอน ชนิดละไมนอยกวา 1,000 กรัม บรรจุกระปอง 

จํานวน 2 ชุด 

11. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐานไมดอยกวา ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011  

โดยผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเพ่ือเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผู ย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสารดังกลาว

มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  

12. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 
 

รายการท่ี 2 ชุดตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางทางโลหะวิทยา  มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 925,000 บาท) 

คุณลักษณะท่ัวไป 

เปนกลองไมโครสโคปสําหรับสองโลหะหรือวัสดุอ่ืนๆ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และ

พลาสติก เปนตน เพ่ือใชในการดูโครงสรางหรือลักษณะพ้ืนผิวของชิ้นงานตัวอยาง รวมท้ังวิเคราะหผลทางดาน

โลหะวิทยา 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ (inverted microscope) แบบกระบอกตาคูท่ีมีขนาดมุมมองเลนส

ตาไมนอยกวา 22 มิลลิเมตร มีเลนสวัตถุชนิด Semi-Apo หรือดีกวา ประกอบดวย กําลังขยาย 2.5X 

5X 10X 20X 50X และ 100X  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) เลนสกําลังขยาย 2.5X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 

10.7 มิลลิเมตร  

2) เลนสกําลังขยาย 5X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 12 

มิลลิเมตร  

3) เลนสกําลังขยาย 10X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 6.5 

มิลลิเมตร  

4) เลนสกําลังขยาย 20X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 3.0 

มิลลิเมตร  

5) เลนสกําลังขยาย 50X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 1

มิลลิเมตร  

6) เลนสกําลังขยาย 100X ระยะหางระหวางพ้ืนผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 

3.0 มิลลิเมตร  

2. สามารถดูงาน Bright field, Dark field ,Polarized และ DIC หรือเทียบเคียงได 

3. มีระบบแสงสองชนิด LED สามารถปรับความสวางได 

4. ชุดถายภาพดิจิตอล มีชิปแบบ CMOS หรือ CCD มีขนาดชิปมีขนาดไมนอยกวา 1 / 1.8 นิ้ว 

5. ความละเอียดภาพสูงสุดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล  

6. มีโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยบริษัทผูผลิตกลอง ท่ีสามารถปรับแตงภาพถาย มีฟงกชั่นการบันทึกวิดีโอ 

สามารถวัดคาพารามิเตอรตางๆ ตามรูปราง เชน ความยาว พ้ืนท่ี มุม เสนรอบรูป เสนผานศูนยกลาง 

สามารถสงขอมูลเปนตารางหรือใชงานรวมกับ โปรแกรม MS Excel ได สามารถใสขอมูลการถายภาพ 

มีฟงกชั่นการตอภาพเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีขนาดใหญได มีฟงกชั่นการรวมระยะโฟกัสจากหลายระนาบ

เพ่ือใหชัดไดท้ังภาพ  

7. มีโปรแกรมสามารถทําการปรับแตงภาพถาย เพ่ือใหเอ้ือตอการนําไปใชรวมกันกับโปรแกรมวิเคราะห 

โดยสามารถปรับ Contrast, Sharpness และ Smoothing ได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิต

กลอง 

8. มีโปรแกรมวิเคราะห  Grain Size ท่ีสามารถวัดและรายงานคา Grain Size Number ได  โดย

โปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลองและมาพรอมเลนสติดกลองสําหรับจําแนกขนาดเกรน (Grain 

size reticle) จํานวน 1 ชุด 

9. มีโปรแกรมวิเคราะหเหล็กหลอ สามารถบอกปริมาณการกระจายตัว และขนาด ของ Graphite ใน

ตัวอยางเหล็กหลอได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลอง 

10. มีโปรแกรมวิเคราะห Multiphase สามารถคํานวณหาอัตราสวนของพ้ืนท่ีท่ีสนใจดวยการกําหนดสีได 

และสามารถแสดงขอมูลยอย ไดแก ขนาด พ้ืนท่ี จุดศูนยถวง เลนผานศูนยกลาง รัศมี เสนรอบวง  

คาความกลม ของวัตถุแตละวัตถุท่ีสนใจบนรูปภาพได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลอง 
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11. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับกลอง ท่ีมี CPU ไมต่ํากวา Corei5 RAM ไมนอยกวา 8 GB HDD 

ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Windows 10 ท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอม MS Office ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง ท้ังนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ 

ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว  พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 

12. เครื่องพิมพสีแบบอิงคเจต ขนาด A4 

13. มีถุงคลุมกลอง จํานวน 1 ชุด 

14. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และผานการรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน 

ISO17025 โดยผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเพ่ือเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว  

มาดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผูย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสาร

ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  

15. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 
 

รายการท่ี 3 เครื่องทดสอบอเนกประสงค  มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 2,400,000 บาท) 

คุณลักษณะท่ัวไป 

เปนเครื่องทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม สามารถทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัดงอและแรงการ

ยึดติด ในเครื่องเดียวกัน เหมาะสําหรับชิ้นงานจําพวก เหล็ก พลาสติก ยาง หรือ Composite Material เปนตน  

มีการแสดงคาแรง และตําแหนงเปนแบบตัวเลข ตามมาตรฐาน JIS B 7721, ISO 7500/1, EN 1000 2 – 2,  

BS 1610, DIN 51221 และ ASTM E4 สามารถตอพวงชุดคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะห และประมวลผลได 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนเครื่องมือทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ สามารถทดสอบวัสดุไดหลายวิธี เชน การดึง 

การกด และอ่ืน ๆ ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใชทดสอบกับวัสดุไดหลากหลายชนิด ระบบการ

ทํางานเปนแบบอัตโนมัติสมบูรณในตัว สามารถแยกการควบคุมดวยตัวเครื่องหรือคอมพิวเตอรได  

2. สามารถทดสอบแรงดึงและกดไดสูงสุดไมนอยกวา 50 กิโลนิวตัน ขับเคลื่อนดวยเซอรโวมอเตอร และ

ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

3. โครงสรางของเครื่องเปนแบบ 2 เสา โดยแตละดานประกอบดวย Ball Screw Column ตัวโครงสราง

มีความแข็งแรง ไมนอยกวา 120 กิโลนิวตันตอมิลลิเมตร 

4. มีระยะความกวางระหวางเสาไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร และคานกลางสามารถเคลื่อนท่ีไดไมนอย

กวา 1,000 มิลลิเมตร (Cross head stroke)  

5. สามารถทําการทดสอบผานแผงควบคุมแบบสัมผัส (Touch Panel) โดยไมตองเชื่อมตอคอมพิวเตอร  

6. สามารถตอเชื่อมคอมพิวเตอร เพ่ือการควบคุม หรือเก็บขอมูลดวย พอรต USB หรือดีกวา 

7. สามารถเลือกหนวยในการแสดงคาไดท้ัง 3 ระบบ คือ เมตริก, อังกฤษ และ เอส.ไอ.ยูนิต 
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8. มีระบบ Specimen Protect ซ่ึงผูใชงานสามารถกําหนดคาแรงสูงสุดท่ีจะกระทําตอชิ้นทดสอบ เพ่ือ

ปองกันไมใหชิ้นทดสอบเสียหาย ในระหวางเตรียมการทดสอบหรือกอนท่ีจะเริ่มทําการทดสอบ 

9. มีระบบปองกันโหลดเซลล ทํ างานเกินพิ กัด (Load cell protection) และมีปุ มหยุด ฉุกเฉิน 

(Emergency stop switch) เพ่ือสามารถหยุดการทํางานของเครื่องไดสะดวกและปลอดภัย 

10. โปรแกรมพัฒนาโดยผูผลิตตัวผลิตภัณฑ เพ่ือใชสําหรับการควบคุมการทดสอบ สามารถควบคุมการ

ทดสอบแบบแรงดึง แรงกด แรงดัดโคง และแรงการยึดติด ไดตามเง่ือนไขท่ีตองการ สามารถแสดงผล

ในรูปของกราฟไดในขณะทําการทดสอบ โดยเลือกกําหนดคาของแกนไดดังนี้คือ Load, Extension, 

Strain หรือ Time สามารถนําขอมูลท่ีไดไปบันทึกเก็บไวในเครื่องและประยุกตใชรวมกับโปรแกรม

บางประเภทได เชน Microsoft Word, Microsoft Excel เปนตน รวมท้ังสามารถแสดงกราฟได เชน 

กราฟแสดงคาแรงกับคาระยะ กราฟแสดงคาความเคนกับเวลา กราฟแสดงคาความเคนกับคา

ความเครียด และอ่ืนๆ 

11. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับเครื่องทดสอบ ท่ีมี CPU ไมตํ่ากวา Corei7 RAM ไมนอยกวา 8 

GB HDD ไมตํ่ากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมตํ่ากวา Windows 

10 ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอม MS Office ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง ท้ังนี้ คียบอรด เมาส และ

จอภาพ ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

โดยเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 

12. เครื่องพิมพเลเซอรสีหรือขาวดํา ขนาด A4 

13. โรงงานผูผลิตตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และอุปกรณผานการรับรองการสอบเทียบตาม

มาตรฐาน โดยผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเพ่ือเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว  

มาดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผูย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสาร

ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

14. มีชุดอุปกรณประกอบเสริม ไดแก 

1) Load cell ขนาด 50 กิโลนิวตัน จํานวน 1 ชุด 

• สามารถวัดแรงไดท้ังแรงดึงและแรงกดในตัวเดียวกัน โดยสามารถทดสอบชวงแรงได

ตั้งแต 100 นิวตัน – 50 กิโลนิวตัน หรือดีกวา โดยมีความผิดพลาดไมเกิน + 0.5% 

ของคาท่ีอานไดตลอดชวงตามมาตรฐาน ISO 7500-1 Class 0.5  หรือดีกวา 

• มีระบบ Calibration และ Balance Load แบบอัตโนมัติในตัว (E-Calibration) 

2) อุปกรณประกอบแรงดึงแบบ Wedge Type Grip จํานวน 1 ชุด 

• สามารถจับทดสอบแรงดึงสูงสุดได 50 กิโลนิวตัน 

• ชุดปากจับชิ้นงานแบนท่ีมีความหนาตั้งแต 0-21 มิลลิเมตร หรือดีกวา 

• ชุดปากจับชิ้นงานกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 4-20 มิลลิเมตร หรือดีกวา 

3) อุปกรณ ป ระกอบการทดสอบแรงกด  (Compression Test)  โดยแผนกดมีขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 
-8-/4) อุปกรณ….. 
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4) อุปกรณการทดสอบแรงดัดโคงแบบ 3 จุดสําหรับตัวอยางพลาสติก (Three-Point Bending 

Test) จํานวน 1 ชุด 

• สามารถทดสอบแรงสูงสุดได 10 กิโลนิวตัน 

• รองรับมาตรฐาน: JIS K7171 หรือ JIS Z2248 หรือเทียบเคียง 

5) Load cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน จํานวน 1 ชุด 

• สามารถวัดแรงไดท้ังแรงดึงและแรงกดในตัวเดียวกัน โดยสามารถทดสอบชวงแรงได

ตั้งแต 10 นิวตัน – 5 กิโลนิวตัน  หรือดีกวา โดยมีความผิดพลาดไมเกิน + 0.5% 

ของคาท่ีอานไดตลอดชวงตามมาตรฐาน ISO 7500-1 Class 0.5  หรือดีกวา 

6) อุปกรณประกอบแรงดึงแบบ Screw Type Flat Grip จํานวน 1 ชุด 

• สามารถจับทดสอบแรงดึงสูงสุดได 5 กิโลนิวตัน 

• ชุดปากจับชิ้นงานแบนท่ีมีความหนาตั้งแต 0-16 มิลลิเมตร 

7) อุปกรณวัดระยะยืดของชิ้นงาน โดยระยะการวัดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 

15. ตัวอยางชิ้นงาน โลหะ พลาสติก และยาง สําหรับการทดสอบ ซ่ึงแสดงสมบัติวัสดุเปราะและเหนียว 

จํานวนไมนอยกวา 30 ชิ้น 

16. มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาตัวเครื่อง ฉบับภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ 

17. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และมีการบํารุงรักษาตัวเครื่อง จํานวน 2 ครั้ง/ป  ท้ังนี้ กรณีท่ีครุภัณฑท่ี 

สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 

18. ผูขายตองมีการสอบเทียบตัวเครื่อง และใบรายงานผลการสอบเทียบ โดยอางอิงตามมาตรฐาน                

ISO/IEC 17025 ใหมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง หลังสงมอบเครื่องภายในระยะเวลา 2 ป จํานวน 1 ครั้ง 
 

รายการท่ี 4 ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งวัสดุ  ประกอบดวยเครื่อง จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 1,100,000 บาท) 

4.1 เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อคเวลลแบบดิจิตอล 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ หนวยร็อคเวลลและซุปเปอรฟเชียล ท่ีไดมาตรฐานการทดสอบสากล

ตาม ISO JIS หรือ ASTM ท่ีมีความแมนยําสูงและคาความคลาดเคลื่อนต่ํา 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถทดสอบเปนแบบอัตโนมัติ โดยมีการวัดคาน้ําหนักผาน Load cell closed loop และ

สามารถแสดงคาความแข็งผานหนาจอ LCD บนตัวเครื่องไดทันที 

2. แสดงคาพารามิเตอร เมนูการใชงาน และคาทดสอบบนจอ LCD แบบจอสัมผัสชนิดสี โดยมีขนาดไม

นอยกวา 6.5 นิ้ว  
-9-/3. ควบคุมการปลอย….. 
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3. ควบคุมการปลอยน้ําหนักกดข้ันตนจากปุมปลอยน้ําหนัก และเลือกน้ําหนักกดข้ันตน 3 สําหรับ

ซุปเปอรฟเชียล 10 กิโลกรัมแรง (kgf) สําหรับร็อคเวลล 

4. น้ําหนักกดบนชิ้นงานสามารถเลือกใชงานไดท้ังหนวยกิโลกรัมแรง (kgf) และ นิวตัน (N) โดยใชโหลด

เซลลเปนตัวควบคุมน้ําหนัก 

1) กิโลกรัมแรง (kgf):  15, 30, 45, 60, 100, 150 หรือเทียบเคียง 

2) นิวตัน (N): 147.1, 294.2, 441.3, 588, 980, 1471 หรือเทียบเคียง 

5. สามารถแปลงหนวยจาก Rockwell เปน Vickers Brinell หรือมากกวา ตาม JIS และ ASTM โดย

แสดงผลผานหนาจอได 

6. มีฟงกชั่นสําหรับการวัดความแข็งพลาสติกไดตามมาตรฐาน ASTM และ JIS หรือมากกวา 

7. สามารถวัดชิ้นงานท่ีมีความสูงไดไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร 

8. สามารถวัดชิ้นงานท่ีมีความลึกหางจากจุดศูนยกลางของหัวกดไดไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร 

9. สามารถเชื่อมตอคียบอรด และเมาส เพ่ือสะดวกตอการใชงานได มีสามารถสงหรือบันทึกขอมูลผาน

พอรต USB หรือระบบอ่ืนท่ีดีกวาได  

10. มีฐานท่ีม่ันคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว 

11. แทงความแข็งมาตรฐาน แบบร็อคเวลล HRC พรอมใบรับรองมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด 

12. แทงความแข็งมาตรฐาน แบบร็อคเวลล HRB พรอมใบรับรองมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด 

13. หัวกดทดสอบแบบหัวเพชร สําหรับทดสอบในหนวย HRA, HRC  จํานวน 1 ชุด 

14. หัวกดทดสอบแบบหัวบอลขนาดเสนผานศูนยกลาง 1/16 นิ้ว สําหรับทดสอบในหนวย HRB จํานวน 1 ชุด 

15. หัวบอลสํารอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1/16 นิ้ว จํานวน 10 ชิ้น 

16. แทนวางชิ้นงานแบบเรียบ (Flat) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 

17. แทนวางชิ้นงานแบบตัววี จํานวน 1 ชุด 

18. ไขควง จํานวน 1 ชุด 

19. ผาคลุมพลาสติก 1 ผืน 

20. โตะระดับแบบปรับได สําหรับวางเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุได จํานวน 1 ชุด 

21. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และมีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือจากผูผลิต 

โดย ผู เสนอราคาต อง ย่ืน เอกสารเพ่ื อ เป น การยืน ยันว า ได รับ รองมาตรฐานดั งกล าว  

มาดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผูย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสาร

ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

22. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 
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4.2 เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิคเกอรแบบดิจิตอล 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ หนวยวิคเกอร ท่ีไดมาตรฐานการทดสอบสากลตาม ISO JIS หรือ 

ASTM ท่ีมีความแมนยําสูงและคาความคลาดเคลื่อนต่ํา มีกลองเพ่ือรับสัญญาณภาพรอบกดไปบนจอแสดงผล 

โดยมีโปรแกรมสําหรับตรวจสอบรอยกดและวัดระยะรอยกด  

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ทดสอบความแข็งในชวงของมาโครวิคเกอร และไมโครวิคเกอร 

2. เลือกชวงเวลาการกดไดอยางนอยในชวงไมนอยกวา 1 ถึง 99 วินาที  

3. แทนวางชิ้นงานมีขนาดไมนอยกวา 100 x 100 มม. หรือดีกวา โดยแทนวางชิ้นงานสามารถปรับเลื่อน

ตามแกน X และแกน Y  

4. สามารถเลือกใชน้ําหนักกดได ในชวง 100 กรัมแรง (gf) – 62.5 กิโลกรัมแรง (kgf) การใหน้ําหนัก

แบบ Load cell closed loop หรือดีกวา 

5. กลองพรอมเลนสวัตถุมีขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 5X 20X และ 10X  

6. มีการควบคุมผานจอ LCD สีแบบสัมผัส (Touch screen) โดยมีขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว สามารถ

แสดงคาพารามิเตอร เมนูการใชงาน สถานะการทํางาน และคาทดสอบ 

7. สามารถวัดรอยกดแบบอัตโนมัติได  

8. มีฐานท่ีม่ันคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว 

9. สามารถสั่งการทํางานของเครื่องทดสอบจากจอแบบสัมผัสได ในการเปลี่ยนตําแหนงของหัวทดสอบ 

(หัวกด) กับชุดเลนสวัตถุ และการสั่งการเริ่มทดสอบ  

10. สามารถกําหนดคาต่ําสุด และสูงสุดของคาความแข็งนั้น หากไมอยูในชวงท่ีกําหนด ในรายงานสามารถ

แสดงคาได  

11. มีโปรแกรมแสดงผลและรายงานผลการทดสอบได สามารถบันทึกโปรแกรมการทดสอบ และเรียก

กลับมาใชภายหลังได และสามารถบันทึกขอมูลผาน USB ได สามารถเชื่อมตอคียบอรด และเมาส 

เพ่ือสะดวกตอการใชงานได  

12. สามารถปรับคา (Correction) เพ่ือชดเชยตามรูปรางของชิ้นงานได  

13. สามารถทดสอบชิ้นงานท่ีความสูงไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร 

14. สามารถแปลงคาความแข็งจาก HV เปนหนวย HK, HBW, HRA, HRB, HRC, Tensile & Shore ได  

15. กรณีฉุกเฉินสามารถหยุดการทํางานเครื่องทันทีดวยปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) 

16. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับกลอง ท่ีมี CPU ไมต่ํากวา Corei7 RAM ไมนอยกวา 8 GB HDD 

ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Windows 10 พรอม 

MS Office ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ท้ังนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว 

พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาจด

ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 
-11-/17. หัวทดสอบ….. 
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17. หัวทดสอบพีรามิด สําหรับทดสอบในหนวย HV จํานวน 1 ชุด 

18. ชิ้นงานมาตรฐานสําหรับปรับเทียบ อยูในชวง 650-700 HV1 พรอมใบรับรองมาตรฐาน จํานวน 1 อัน 

19. ชุด Objective Micrometer (OB-MM) จํานวน 1 ชุด 

20. ไขควง 1 ชุด 

21. ผาคลุมพลาสติก 1 ผืน 

22. โตะระดับแบบปรับได สําหรับวางเครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิคเกอร จํานวน 1 ชุด 

23. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และมีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือจากผูผลิต 

โดย ผู เสนอราคาต อง ย่ืน เอกสารเพ่ื อ เป น การยืน ยันว า ได รับ รองมาตรฐานดั งกล าว  

มาดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา หากผูย่ืนขอเสนอไมย่ืนเอกสาร

ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

24. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 

 

รายการท่ี 5 ชุดวิเคราะหองคประกอบธาตุวัตถุ  มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 3,000,000 บาท) 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 เปนเครื่องมือวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของโลหะของชิ้นงานทีเปนของแข็ง และนําไฟฟาได  

ใชวิเคราะหหาชนิด (Qualitative analysis) และปริมาณ (Quantitative analysis) ธาตุในชิ้นงานตัวอยางได

พรอมกันในเวลาเดียวกัน ดวยวิธีการวัดแบบ Optical Emission Spectroscopy โดยหลังการทดสอบจะมี

รอย Burn spot กลมๆเกิดข้ึนท่ีบริเวณชิ้นงาน โดยสามารถวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของกลุมเหล็ก กลุม

อะลูมิเนียม และกลุมทองแดงได  สามารถคํานวณผลการวิเคราะหออกมาโดยเทียบคามาตรฐานท่ีไดสรางไว

แลวอยางอัตโนมัติ สามารถใชงานในหองปฏิบัติการสอดคลองกับมาตรฐานทดสอบสากล สามารถควบคุมการ

ทํางานดวยคอมพิวเตอรและรายงานผลการวิเคราะหทางเครื่องพิมพได  

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวเครื่องใชอุปกรณตรวจวัดธาตุแบบ Charge-Coupled Device (CCD) หรือดีกวา โดยมีจํานวน 

CCD ไมนอยกวา 14 ตัว สามารถวิเคราะหธาตุในชวงความยาวคลื่น (Wave length range) ขนาด 

130-760 นาโนเมตร หรือดีกวา โดยสามารถใชตรวจสอบปริมาณธาตุหรือสวนผสมทางเคมีอยางนอย

ครอบคลุมกลุมเหล็ก เชน เหล็กผสมต่ํา เหล็กผสมสูง กลุมอะลูมิเนียม เชน อะลูมิเนียมซิลิคอน 

อะลูมิเนียมแมกนีเซียม อะลูมิเนียม ทองแดง กลุมคอปเปอร โดยสามารถวิเคราะหธาตุในกลุมเหล็กได

ไมนอยกวา 25 ธาตุ กลุม อะลูมิเนียมไมนอยกวา 25 ธาตุ กลุมคอปเปอรไมนอยกวา 25 ธาตุ 

2. มีโปรแกรมในการวิเคราะหกลุมเหล็ก เชน เหล็ก Low Alloy เหล็ก Free Cutting เหล็กหลอ         

เหล็ก Cr.Hard/Ni.Resist เหล็ก Cr-Ni เหล็ก Tool และ เหล็ก High-Mn เปนอยางนอย 
12-/3. มีโปรแกรม….. 
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3. มีโปรแกรมในการวิเคราะหกลุมอะลูมิเนียม เชน อะลูมิเนียมทองแดง อะลูมิเนียมแมกนีเซียม 

อะลูมิเนียมซิลิคอน อะลูมิเนียมซิลิคอนทองแดง และอะลูมิเนียมสังกะสี เปนอยางนอย 

4. มีโปรแกรมในการวิเคราะหกลุมทองแดง เชน ทองแดง Low Alloy ทองแดง/เบริลเลียม/โคบอลต/

เงิน ทองแดงสังกะสี ทองแดงสังกะสีดีบุก ทองแดงดีบุกสังกะสีตะก่ัว ทองแดงนิเกล ทองแดงสังกะสีนิเกล 

และ ทองแดงอะลูมิเนียม เปนอยางนอย 

5. ตัวเครื่องเปนแบบตั้งพ้ืน มีความสูงไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร มาพรอมกับลิ้นชิ้นเก็บอุปกรณ แทนวาง

ชิ้นงาน (Spark stand) ถอดเปลี่ยนไดสะดวก และปลอดภัย มีอุปกรณจับยึดชิ้นงาน อยางแนนหนา 

โดยมีแทนสําหรับวิเคราะหงานกลุมเหล็ก กลุมทองแดง และกลุมอะลูมิเนียม อยางละ 1 ชุด 

6. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับเครื่องวิเคราะห ท่ีมี CPU ไมต่ํากวา Core i7 RAM ไมนอยกวา 8 

GB HDD ไมตํ่ากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมตํ่ากวา Windows 

10 พรอม MS Office ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ท้ังนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ ขนาดไมตํ่า

กวา 23 นิ้ว พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใต เครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด 

7. เครื่องพิมพเลเซอรสี ขนาด A4 

8. มีโปรแกรมวิเคราะหท่ีพัฒนาโดยบริษัทผูผลิต ในการเก็บขอมูล เรียกผลการวิเคราะหยอนหลัง โดย

สามารถ สงขอมูลไปยัง Microsoft Excel และสามารถสรางใบรายงานผล พรอมท้ังมีโปรแกรมชวย

วิเคราะหท่ีสามารถแสดงผลและเทียบเกรดของวัสดุตามมาตรฐานท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรม ไดไมนอย

กวา 200,000 เกรดของทุกกลุมโลหะ 

9. มีโปรแกรมในการคาดเดาเกรดของชิ้นงานภายหลังการทดสอบโดยอัตโนมัติ 

10. มีโปรแกรม Grade Database/Library เพ่ือใชในการคนหาขอมูล คุณสมบัติตางๆ ของเกรด ตาม

มาตรฐาน DIN/EN, ASTM, AISI, JIS ซ่ึงตองมีไมนอยกวา 300,000 เกรด  

11. มีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 3 KVA หรือดีกวา สําหรับเครื่องวิเคราะหและเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ตัว  

12. กาซอารกอนพรอมถัง ขนาด 40 ลิตร จํานวน 2 ถัง  

13. เกยปรับความดันกาซอารกอน จํานวน 2 ชุด  

14. มีโตะและเกาอ้ีสําหรับวางชุดประมวลผลและพิมพผล จํานวน 1 ชุด  

15. มีกอนมาตรฐานสําหรับตรวจสอบกลุมเหล็ก กลุมอะลูมิเนียม และกลุมทองแดง จํานวน อยางละ 2 กอน  

16. มีเครื่องขัดสายพานสําหรับขัดชิ้นงานตัวอยาง พรอมกระดาษทราย จํานวน 1 ชุด  

17. มีเครื่องกลึงแบบตั้งโตะ จํานวน 1 ชุด  

18. มีแทงทังสเตนจํานวน 40 แทง   

19. มีแทนวางชิ้นงาน (Spark stand) สําหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ท่ีสามารถวัดงานท่ีหนาตัดขนาดเล็ก ตั้งแต 

5 มิลลิเมตรข้ึนไป หรือต่ํากวาได และอุปกรณเสริมเพ่ือใชในการวัดลวดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ในชวง 1.5 – 10 มิลลิเมตร วัดในแนวรีด หรือวัดในแนวภาคตัดขวางตั้งแต 4 - 12 มิลลิเมตร  
-13-/20. ส่ือการสอน….. 
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20. สื่อการสอนเก่ียวกับการตรวจสอบวัสดุทางโลหะวิทยา เชน ประวัติความเปนมา ความรูเก่ียวกับวัสดุ 

การจําแนกโครงสรางของเหล็ก การเตรียมวัสดุทดสอบ ความรูเรื่องอุปกรณและกลองท่ีใชในการ

ตรวจสอบวัสดุ การตีความผลวิเคราะห เปนตน จํานวน 1 ชุด 

21. ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานรวมกับอุปกรณท่ีเก่ียวของ โดยมีอุปกรณพ้ืนฐานไดแก 

1) ตูดูดควันระเหยสารเคมี (FUME  HOOD) สําเร็จรูปใชดูดไอกรดและสารเคมีทีเปนพิษ ในการ 

ปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตร  ขนาด 1.2x0.85x2.4 เมตร หรือใกลเคียง พรอมการติดตั้ง

ระบบทอลมและพัดลม (Turbo Blower) รีโมทคอลโทรลพัดลมดูดอากาศ สวิตซไฟ 

หลอดไฟ เซฟทีคัท จํานวน 1 ชุด 

2) โตะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.5x0.75x0.8 เมตร จํานวน 1 ชุด 

3) โตะซิงคอางลาง ชนิดกอกน้ํา 3 ทาง ขนาด 1x0.75x0.8 เมตร พรอมการติดตั้งระบบทอน้ํา 

จํานวน 1 ชุด 

4) โตะปฏิบัติงานกลาง ขนาด 4.5x1.5x0.9 เมตร หรือใกลเคียง พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 

5) ตูเก็บอุปกรณและสารเคมี ขนาด 0.90x0.45x1.80 เมตร หรือใกลเคียง รวมท้ังชุดเครื่องแกว

และสารเคมี สําหรับการกัดกรดชิ้นงานตัวอยาง ท่ีพรอมสําหรับการทํางาน จํานวน 1 ชุด 

22. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 
 

รายการท่ี 6 เครื่องคํานวณทางวิศวกรรม Super Micro Computer สมรรถนะสูง พรอมโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 2,840,000 บาท) 

6.1 เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง 

คุณลักษณะท่ัวไป             

     เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง พรอมอุปกรณประกอบอ่ืนๆ และโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ระบบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1) เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง พรอมอุปกรณประกอบอ่ืนๆ                         

    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU)   

- สถาปตยกรรม Intel รุนไมต่ํากวา Intel Xeon Scalable Processors 

- สนับสนุน Dual Socket P ประกอบดวยอยางนอย 2 CPU โดยแตละ CPU มีรูปแบบ

หนวยประมวลผลไมต่ํากวา 28 แกน (core) 

   - รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา cache  ไมนอยกวา 32 MB 

 - รองรับ UPI อยางนอย 3 ชอง โดยมีอัตราการโอนถายอยางนอย 10.4 GT/S 
-14-/- หนวยความจาํ….. 
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  - หนวยความจํา (RAM) ชนิด 64G DDR4-2666 ECC หรือดีกวา อยางนอย 16 ตัว 

   - PCI-E 3.0 x16 อยางนอย 3 slot และ PCI-E 3.0x4 อยางนอย 1 slot  

    - หนวยจัดเก็บขอมูลแบบ SSD ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวนอยางนอย 4 หนวย และ

รองรับมาตรฐาน NVMe  

    - External HHD 10 TB จํานวน 2 หนวย    

   - สนับสนุน RAID 0, 1, 5 และ 10 

- มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขายแบบ 1/10 Gbps ท่ีมี Interface แบบ RJ-45 จํานวนไม      

นอยกวา 4 Port 

- การด Wireless รองรับ มาตรฐาน IEEE 802.11 b/a/g/n/ac 

  - มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย      

   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง   

   - ติดตั้งการดจอ NVIDIA รุน PNY Quadro หรือ GeForce GTX เพ่ือสามารถแสดงผลทางฟสิกส

ได PhysX สามารถแสดงผล 3D visual ได 

             - ผานมาตรฐาน FCC (Class A), UL หรือ ISO9000 Series หรืออยางอ่ืน และมีเอกสารรับรองการ

ทํางานในอุณหภูมิตั้งแต 5 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส ไดเปนอยางนอย 

   - ตองมีอุปกรณพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการเขาถึงขอมูลของชุดคอมพิวเตอร เชน คียบอรด เมาส 

โดยตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย และเครื่องพิมพสีชนิด Inkjet สามารถเชื่อมตอ wifi ได  

   - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 
 

2) ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสําเร็จรูป 

 - ระบบปฏิบัติการ linux  

           - โปรแกรมคํานวณปญหาทางวิศวกรรมสําเร็จรูป COMSOL ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช

ตีพิมพผลงานวิจัยได ประกอบดวย 3  โมดูลเปนอยางนอย 

 (1) Fluid - CFD  

 (2) Fluid-Mixer  

 (3) Mechanical - Heat transfer  

ท้ังหมดเปน license ชนิด named singer user license (NSL)  

 - รองรับการสั่งงานทางไกล 

 
-15-/- มีการปฏบิัติการ….. 
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 - มีการปฏิบัติการในรูปแบบ computer shared facilities 

- มีระบบการจัดการลําดับงาน  

          - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 

3) จอแสดงผลพรอมติดตั้งบนเสารองรับลอเล่ือนพรอมตัวล็อคกันเคล่ือนท่ี 

           - มีจอแสดงผลขนาดหนาแบบ LED ขนาดไมต่ํากวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้งบนเสามีลอเลื่อน

พรอมตัวล็อคกันเคลื่อนท่ี 

 - มี Remote Control สั่งงานดวยเสียงได 

- มีความละเอียดหนาจอ 3840 X 2160 พิกเซล หรือดีกวา  

 - แสดงผล (Picture Engine) ชนิด Ultra-High Definition (UHD) หรือดีกวา 

 - มีลําโพงจํานวน 2 channels กําลังขับ 20W หรือดีกวา  

 - มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 3 ชอง หรือดีกวา 

 - มีชองตอ USB ไมนอยกวา 2 ชอง หรือดีกวา 

 - ใชกระแสไฟฟา แบบ AC 220V 50/60Hz 

          - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 
 

6.2 ตู CABINET RACK แบบมีระบบปรับอากาศตั้งพ้ืน ขนาด 42U 

- เปนคอมพิวเตอรแมขายท่ีไดรับการออกแบบสําหรับติดตั้งกับตูอุปกรณสื่อสารมาตรฐาน 

โดยเฉพาะและขนาดไมเกินกวา 4U พรอมอุปกรณ Rack ในการติดตั้ง 

 - ตูอุปกรณ (RACK) ชนิด 42U  

 - ทําจากเหล็กแผนชุบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา (EG) พนดวยสีฟุนอบดวยความรอน

ปองกันสนิม 

 - ผนังตูภายในบุฉนวนกันความรอนดวยวัสดุ PE FOAM ชนิดไมลามไฟ (UL 94 HF 1) 

 - มีระบบล็อคเพ่ือ ปด-เปด ดานหนาและดานหลังของตู 

 - ประตูหนาเวนชองวางและติดแผนอะคริลิคสีชาใสหนา 5 มิลลิเมตร สามารถมองเห็น

อุปกรณในตูตลอดแนวความสูงตู 

 - มีปลั๊กไฟฟาไมนอยกวา 4 Outlet พรอม Circuit Breaker. 

 - มีถาดวางอุปกรณแบบ Fix Shelf 1 ถาด และแบบ Slide Shelf 1 ถาด 
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 - ตูอุปกรณ (RACK) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศออกแบบใหติดตั้งภายในอาคารท่ีมีอากาศถายเทสะดวก 

 - ชุดเครื่องปรับอากาศยึดติดกับโครงดานหลังของตูอุปกรณ (RACK) ดวยบานพับท่ีแข็งแรง

สามารถปรับหมุนเปดไดไมเกิน 45 องศา 

 - ชุดทําความเย็น (Evaporator Unit) และชุดระบายความรอน (Condensing Unit) 

ประกอบอยูในกลองท่ีเปนโฟม Polypropylene (PP) ท่ีมีน้ําหนักเบา 

 - พัดลมจายลมเย็นแรงดันสูงแบบไหลตามแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan แบบ Backward 

curved blades) 

 - มีป มน้ํ า อัตโนมัติสํ าหรับระบบระเหยน้ํ าเพ่ือจัดการน้ํ า ท่ี เกิดจากการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศ ไมตองเดินทอน้ําท้ิง และยังลดอุณหภูมิลมรอนจากการทํางานของชุดระบายความรอน 

 - แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen) ติดตั้งไวในตูในตําแหนง

ท่ีปลอดภัยและมองเห็นไดสะดวก 

 - สามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายในตูอุปกรณ (RACK) ไดระหวาง 20-35 องศาเซลเซียส 

 - มีไฟสัญญาณเตือนสถานการณทํางานของตูอุปกรณ (RACK) 

 - มีระบบเฝาระวังและแจงเตือนอัตโนมัติ (Monitoring system) 

          - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 
 

6.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA  

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย และรองรับการ

ขยายไดอีกไมนอยกวา 2 หนวย 

 - เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมต่ํากวา 1000VA (600w) หรือดีกวา 

 - สามารถสํารองไฟฟาไมนอยกวา 15 นาที  

 - เปนเครื่องสํารองไฟฟาชนิด True online หรือดีกวา  

           - มีหนาจอแสดง Batt level, Load level, Input Voltage and Output Voltage และ 

Fault เปนอยางนอย 

 - มีระบบปองกันไฟฟาเกินและไฟฟาลัดวงจร  

 - มีชองตอ USB   สําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร 

 - สามารถแสดงผลการทํางานและสถานะตาง ๆ ไดผาน Web Browser หรือ software    

- ตองมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย  
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          - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 
 

6.4 ผนังฉากกันหอง 

    - ผนังดานหนาพ้ืนสักกะหลาด ขนาด ไมต่ํากวา ยาว 1.8 เมตร สูง 1.5 เมตร 

    - ผนังดานขางพ้ืนสักกะหลาด ขนาดไมต่ํากวา ยาว 1.8-2.0 เมตร สูง 1.5 เมตร จํานวน 2 ขาง        

    - โตะ 1 ตัว ขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 1.2 - 1.3 เมตร สูง 0.7 เมตร หรือใกลเคียง 

- เกาอ้ีนั่งยาวมีเบาะรองนั่ง 2 ตัว ขนาด กวาง 0.40 เมตร ยาว 1.2-1.3 เมตร สูง 0.45 เมตร 

หรือใกลเคียง แตละตัวนั่งได 3 คน 

   - เกาอ้ีทํางานมีท่ีพิงหลัง 1 ตัว ดานตรงทายโตะ ตรงขามกับจอ 

             - ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 

 

รายการท่ี 7 ชุดครุภัณฑสําหรับปฏิบัติการดานออกแบบและตกแตงส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ จํานวน 1 ชุด 

มีรายละเอียดดังนี้ 

(งบประมาณ 2,400,000 บาท) 

รายละเอียดท่ัวไป 

เปนชุดครุภัณฑสําหรับปฏิบัติการดานออกแบบและตกแตงสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑประกอบดวย 

เครื่องตัดเลเซอรทําการกราดดวยลําแสงเลเซอรเพ่ือกราดตัด (cut) ทําเครื่องหมาย (mark) และเจาะ 

(engrave) ตกแตงผิวหนาวัสดุ มีคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว สําหรับควบคุมการทํางาน พรอม

โปรแกรมการทํางานดานการวาดเสน  และซอฟแวรสําหรับงานสํานักงานพ้ืนฐานครบถวน สามารถใชงานได

อยางสมบูรณแบบ พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและเกาอ้ี พรอมจอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว เพ่ือประกอบการสาธิต

ในการฝกอบรม มีเครื่องดูดควันและกรองอากาศ พรอมระบบการเปาฝุนปองกันอัคคีภัย เครื่องพิมพพนหมึกยูวี 

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง มีอุปกรณจายไฟฟาสํารอง 1000-1500 VA พรอมแบตเตอรี่สํารอง 1 ชุด 
 

หมายเหตุ ผูเสนอราคาตองดําเนินการการคาทางดานเครื่องมืออุปกรณเลเซอรโดยผูเสนอราคาตองนํามายื่นพรอมซองเสนอ

ราคาเพ่ือใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาประกอบการพิจารณา โดยอุปกรณทางคอมพิวเตอรตองไดมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางไฟฟา ซึ่งตองมีระบุในเอกสารแสดงมาตรฐานอยางชัดเจน โดยผูเสนอราคาตองนํามายื่นพรอมซองเสนอราคา

เพ่ือใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาประกอบการพิจารณา 
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รายละเอียดทางเทคนิค 

7.1 เครื่องตัดเลเซอร มีคุณสมบัติการใชงานดังนี้ 

1. มีชุดแหลงกําเนิดเลเซอร 2 ชนิด ไดแก 1) คารบอนเลเซอร ซ่ึงหลอดทําดวยเซรามิกหรือโลหะ โดย

มีกําลังไฟของเลเซอรไมต่ํากวา 40 วัตต และ 2) ไฟเบอรเลเซอร โดยมีกําลังไฟของเลเซอรไมต่ํากวา 10 วัตต 

2. ระบบระบายความรอน ใชอากาศในการระบายความรอน 

3. เลเซอรท้ังสองชนิดตองเปนเลเซอรชนิด Visible Beam Laser Class 2 หรือดีกวา โดยมีใบรับรอง

ความปลอดภัย (laser safety) แนบมาดวย 

4. พ้ืนท่ีทํางาน (working area) ขนาดไมนอยกวา 800 x 500 มิลลิเมตร 

5. รองรับการปอนวัสดุเขาตัดท่ีผิวหนามีความสูงจากฐานไดไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร 

 6. ระบบขับเคลื่อนหัวเลเซอรโดยใชมอเตอรเซอรโว (servo motor) 

 7. มีอุปกรณจับชิ้นงานทรงกระบอก สามารถหมุนรองรับการกราดเลเซอรไปบนผิวทรงกระบอก 

8. มีระบบปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติ (autofocus) เพ่ือความสมํ่าเสมอในการกราดตัด (cut)  

ทําเครื่องหมาย (mark) และเจาะ (engrave) ตกแตงผิวหนาวัสดุ 

9. มีอุปกรณกลองจับตําแหนงภาพสําหรับตัดงานท่ีผานการพิมพใหตรงแบบ และตรวจจับตําแหนง

การกราดลําแสงเลเซอรได 

 10. ความละเอียด (resolution) ของการกราดลําแสงเลเซอร ไมนอยกวา 1000 dpi. 

11. มีอุปกรณเปาควันและฝุนออกจากชิ้นงาน และทอดูดเพ่ือสงไปยังเครื่องดูดควันและกรองอากาศ  

7.2 ชุดคอมพิวเตอรเพ่ือควบคุมการทํางานเครื่องตัดเลเซอรจํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติการใชงานดังนี้ 

1. คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว 10 หนวยประมวลผล Intel Core i7 หรือสูงกวา RAM ไม

นอยกวา 8 GB HDD ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW พรอมโปรแกรม Corel Draw จํานวน 

1 ชุด เพ่ือการทํางานดานการวาดเสน และซอฟแวรสําหรับงานสํานักงานพ้ืนฐานครบถวน ประกอบดวย 

Microsoft Office ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

2. มีอุปกรณพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการเขาถึงขอมูลของชุดคอมพิวเตอร ประกอบดวย คียบอรด เมาส 

ตัวเครื่อง และจอภาพขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3. โตะวางคอมพิวเตอร ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 1.2 - 1.3 เมตร สูง 0.7 เมตร หรือใกลเคียง พรอม

เกาอ้ีทํางานท่ีมีพนักพิง 1 ตัว   

7.3 เครื่องดูดควันและกรองอากาศ จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติการใชงานดังนี้ 

1. มีเครื่องดูดควัน อัตราการดูดอากาศไดไมนอยกวา 600 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

2. ระบบกรองอากาศ ใชแผนกรอง Hepa  

7.4 จอแสดงผล LED จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติการใชงานดังนี้ 

 1. จอแสดงผล LED ขนาดหนาจอ 55 นิ้ว ระบบ Smart TV มีความละเอียดระดับ 4K มีรีโมท

คอนโทรลท่ีสั่งการดวยเสียงได 
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2. ขารองรับการติดตั้งจอแสดงผล LED พรอมลอเลื่อนท่ีม่ันคงแข็งแรง มีตัวล็อคลอกันเคลื่อนท่ีได 

เหมาะสําหรับการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

7.5 เครื่องพิมพพนหมึกยูวี ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

1. เครื่องพิมพ 6 สี ขนาดพิมพ A3 

2. มีความละเอียดของการพิมพ ไมนอยกวา 1440 x 1440 dpi. 

3. ประเภทหมึกพิมพ เปนหมึกพิมพแหงตัวดวยแสงยูวี 

4. สีหมึกพิมพ Y/K/LC/LM/M/C 

5. เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายตอพวง USB 2.0 

7.6 อุปกรณจายไฟฟาสํารอง  

มีอุปกรณจายไฟฟาสํารอง 1000-1500 VA พรอมแบตเตอรี่สํารอง 1 ชุด 

7.7 ตู เก็บครุภัณฑแบบกระจกบานเล่ือนขนาดโดยประมาณ 118.5x40.6x87.7 เซนติเมตร 2 ตัว  

     พรอมฐานรอง 2 ตัว 

7.8 รายละเอียดอ่ืน 

ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 
 

รายการท่ี 8 ชุดฝกอบรมและเรียนรูการทํางานสําหรับการควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ชุดบอรดทดลอง NI myRIO จํานวน 5 บอรด  

(งบประมาณ 600,000 บาท) 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีสวนประกอบของอุปกรณลอจิกแบบโปรแกรมได (FPGA) 

2. ความเร็วหนวยประมวลผลชนิด Xilinx ไมนอยกวา 650 MHz 

3. จํานวนคอรของหนวยประมวลผล (CPU core) ไมนอยกวา 2 คอร 

4. หนวยความจําภายนอกไมนอยกวา 256 MB 

5. ประเภทหนวยความจําแรมแบบ DDR3 หรือดีกวา ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 512 MB 

6. ความเร็วหนวยความจําแรมไมนอยกวา 500MHz 

7. มีชุดรับ-สงสัญญาณไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b, g หรือดีกวา 

8. กําลังสงสูงสุดไมนอยกวา +10dB (10mW) 

9. สามารถอินเตอรเฟสกับคอมพิวเตอรแบบ USB ได 

10. มีพอรต USB 2.0 หรือดีกวา สําหรับการเชื่อมตออุปกรณภายนอก จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต 

11. มีชองรับสัญญาณอนาล็อกแบบ Differential จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง และแบบ Single end

จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 
20-/12. มีชองรับสัญญาณ….. 
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12. มีชองรับสัญญาณอนาล็อก มีความละเอียดในการสุมสัญญาณไมนอยกวา 12 บิต (Bits) 

13. มีอัตราการสุมสัญญาณไมนอยกวา 500 kS/s 

14. มีชองออกสัญญาณอนาล็อกแบบ Single end จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

15. มีชองออกสัญญาณอนาล็อกแบบ Single end มีความละเอียดไมนอยกวา 12 บิต (Bits) มีอัตรา

การสุมสัญญาณไมนอยกวา 300 kS/s 

16.  มีชองสัญญาณอนาล็อกสามารถจายกระแสไดสูงสุดไมต่ํากวา 2mA 

17.  ชองขาเขาและขาออกของสัญญาณดิจิตอลมีคอนเน็คเตอร 2 พอรต 16 DIO 

18.  มี Logic level 5V compatible LVTTL 

19.  ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย

ตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ

แจงจากมหาวิทยาลัย 

8.2 ชุดฝกทางดานแมคคาทรอนิกส (Mechatronics Kit) จํานวน 5 ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใชงานรวมกับ ชุดบอรดทดลอง 

2. Geared motor 19:1 

3. Ultrasonic range finder 

4. Servo motor (215 degree rotation) 

5. Gyroscope (3 axis, digital –SPI and I2C) 

6. Accelerometer (3 axis, digital-SPI and I2C) 

          7.  ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี 

              มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย 

              ตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ 

              แจงจากมหาวิทยาลัย  

8.3 โปรแกรม NI LabVIEW (10 User) จํานวน 1 ชุด 

   เปนโปรแกรม NI Academic Site License -LabVIEW Research Only เพ่ือใชเขียนคําสั่งการ

ควบคุม โดยทํางานรวมกับชุดบอรดทดลอง NI myRIO อยางนอยประกอบดวย 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ชุดโปรแกรมหลัก NI LabVIEW (LabVIEW Core Software) 

2.  ชุดโปรแกรมสําหรับการควบคุม (LabVIEW Controls and Embedded Software) 

3.  ชุดโปรแกรมสําหรับการประมวลผลสัญญาณ (LabVIEW Signal Processing and  

Communications Software) 

 
-21-/4 ผูขายตองรับ….. 
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4.  ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี 

    มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย 

    ตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ 

    แจงจากมหาวิทยาลัย 

8.4 ชุดฝกสําหรับงานวิศวกรรมการควบคุมท่ัวไปและการควบคุมหุนยนต 

เปนชิ้นสวนตาง ๆ เพ่ือใชประกอบงานแมคคราทรอนิกส จํานวน 3 ชุด แตประกอบดวย 

คุณลักษณะเฉพาะ 

 1. ชิ้นสวนทางแมคคอทรอนิกสไมนอยกวา 250 ชิ้น เพ่ือใชสําหรับประกอบเปนหุนยนต สําหรับการ

เรียนรูงาน ควบคุมท่ัวไปและการควบคุมหุนยนต 

 2. อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสท่ีพรอมใชงาน ไดแก มอเตอรแบบเซอรโว, มอเตอรแบบไฟกระแสตรง, 

เซ็นเซอรวัดแสง, เซ็นเซอรวัดความเรง และ เซ็นเซอร IR  

 3. แบตเตอรี่ในตัว 

 4. เอกสารเก่ียวกับข้ันตอนการตอหุนยนตท้ัง 3 แบบ คือ   

- หุนยนตพ้ืนราบท่ัวไป (Rover Vehicle Assembly)  

- หุนยนตสําหรับควบคุมความสมดุลของลูกบอล (Balancing Arm Assembly)   

- หุนยนตรักษาสมดุลดวยตัวเอง (Self-Balancing Robot Assembly) 

 5. มาพรอม Code ตัวอยางท่ีสามารถควบคุมหุนยนตไดเลย และผูฝกอบรบยังสามารถนําไปพัฒนา

ตอเพ่ือใหตรงกับความตองการ หรือสามารถพัฒนาโคดข้ึนมาเองเพ่ือควบคุมหุนยนตใหไดตามความตองการ 

6. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีท่ีครุภัณฑท่ีสงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได เปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย 
 

5. เง่ือนไขการเสนอราคา 

1. ผูยื่นเสนอราคาจะเสนอราคาบางรายการหรือเสนอครบทุกรายการก็ได แตตองเสนอราคา

และรายละเอียดใหครบถวนในรายการท่ีเสนอ  

2. ผูเสนอราคาจะตองแนบใบเสนอราคาในรายการท่ีเสนอราคา พรอมระบุยี่หอ รุนท่ีเสนอ (ถามี) 

3. ผูเสนอราคาจะตองทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของครุภัณฑท่ีจะเสนอราคา โดย

เปรียบเทียบระหวางคุณสมบัติของคุณภัณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกับคุณสมบัติของครุภัณฑท่ีจะเสนอขายใหแก

มหาวิทยาลัยในรายการเดียวกัน ในทุกขอท่ีกําหนด พรอมท้ังแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือเปน

การยืนยัน 
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4. ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแคตตาล็อก หรือเอกสารท่ี

แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑในรายการท่ีจะเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เพ่ือ

คณะกรรมการพิจารณาผล จะไดพิจารณาเอกสารและแคตตาล็อก ท่ีผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือเปนประโยชน

ของผูเสนอราคา 
 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

รายการท่ี 1 ชุดเตรียมวัสดุตัวอยาง 

1.1 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอยางวัสดุ 

ความเร็วรอบใบตัด สูงสุดไมนอยกวา 2,800 

รอบตอนาที 

ตรงตามขอกําหนด หนาท่ี 1 จาก 20 

เสนผานศูนยกลางของชิ้นงานท่ีตัดไดไมนอย

กวา 50 มิลลิเมตร หรือดีกวา 
ตรงตามขอกําหนด หนาท่ี 5 จาก 20 

 

6. วงเงินในการจัดซ้ือครุภัณฑ 

      14,190,000 บาท (สิบสี่ลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

7. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีถูกตองและราคารวมตอ

รายการเปนเกณฑซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
 

8. การสงมอบครุภัณฑ 

1. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑพรอมติดตั้งเพ่ือใหครุภัณฑพรอมใชงาน 

2. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑ ณ อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ตามท่ีผูซ้ือ

กําหนด  

3. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

4. ผูขายมีการฝกอบรมสอนการใชงานใหแกเจาหนาท่ีของทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ทุกรายการ รายการละอยางนอย 2 วัน หรือจนกวาเจาหนาท่ีของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จะสามารถใชงานได 

 

 อนึ่ง เงินคาครุภัณฑสําหรับการจัดซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณเงิน

แผนดินประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น 
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การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด

กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

     กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

…………………………………………………………………………………… 
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