รายละเอียดการจัดซื้อชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. ความเปนมา
ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติ และการทําวิจัย
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนั้น จึงจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย เพื่อใชพัฒนาการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเป น บุ คคลซึ่งอยู ระหวางถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไม เป นผู มี ผลป ระโยชน ร วมกั นกั บ ผู เสนอราคารายอื่ นที่ เข ายื่ น ข อเสน อให แก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือ
หามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
11. ผู เสนอราคาต องไม อยู ในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ รายจายหรือแสดงบั ญ ชีร ายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
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-213. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมยอนรอย จํานวน 8 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 ชุดเตรียมวัสดุตัวอยาง ประกอบดวยเครื่อง จํานวน 3 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 925,000 บาท)
1.1 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอยางวัสดุ
คุณลักษณะทั่วไป
เป น เครื่องตั ดโลหะหรือวั ส ดุ เช น เหล็ก อะลูมิเนี ย ม ทองแดง ทองเหลือง และพลาสติก เปน ต น
สําหรับการเตรียมชิ้นงานตัวอยางใหมีขนาดเล็กเพื่อใชในการสองดูโครงสรางหรือลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน
ตัวอยางบนกลองไมโครสโคป
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีกําลังมอเตอรอยางนอย 2 กิโลวัตต มีระบบปองกันมอเตอรเสียหายเมื่อเกิดการกินกระแสที่สูงกวา
กําหนด และมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร
2. ความเร็วรอบใบตัด สูงสุดไมนอยกวา 2,800 รอบตอนาที
3. มีโตะงานชนิดที่มีรองตัวที ขนาดไมนอยกวา 220 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร
4. ขนาดเสนผานศูนยกลางใบมีตัดมีขนาดไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร และขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ชิ้นงานที่สามารถตัดไดไมนอยกวา 55 มิลลิเมตร
5. เสนผานศูนยกลางของชิ้นงานที่ตัดไดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร หรือดีกวา
6. มีไฟฟาสองสวางภายในตัวเครื่องแบบ LED
7. มีปุมควบคุมการทํางานในการเปดปดเครื่อง และกําหนดความเร็ว หรือดีกวา
8. มีฝาปดเครื่องจักรขณะทํางาน และมีระบบปองกันอันตรายเมื่อเปดฝาเครื่อง เครื่องจะหยุดการทํางาน
ของมอเตอรและระบบหลอเย็นทันที รวมทั้งมีปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
9. มีระบบหมุนเวียนน้ําหลอเย็น และถังเก็บน้ําหลอเย็นที่ไมขนาดไมนอยกวา 25 ลิตร
10. เครื่องตัดมีฐานที่มั่นคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว และมีโครงสรางของเครื่องตัดมีความทนทานตอ
การกัดกรอน
11. มีปากกาจับชิ้นงานชนิดที่จับชิ้นงานที่ปลายทั้งสองขาง จํานวน 1 ชุด
12. มีใบตัดที่สามารถตัดโลหะในชวงความแข็ง 15-25 HRC และในชวงความแข็ง 40-65 HRC ชนิดละ
อยางนอย 5 ใบ จํานวน 1 ชุด
13. โรงงานผู ผ ลิ ต ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานไม ด อ ยกว า ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011
โดยผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารเพื่อเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ทั้งนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป น สาระสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณา หากผู ยื่ น ข อ เสนอไม ยื่ น เอกสารดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
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-314. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
1.2 เครื่องทําตัวจับวัสดุตัวอยาง
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตัวอยางแบบวิธีการอัด เพื่อใหชิ้นงานไมเสียรูป เพิ่มพื้นที่ผิวในการจับ ทําให
งายตอการวิเคราะหชิ้นงานบนกลองไมโครสโคป
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนเครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานโดยใชความรอนและแรงดัน และมีระบบน้ําหลอเย็นภายใน
2. สามารถใชกับแมพิมพขนาด 32 มิลลิเมตรได หรือดีกวา
3. มีระบบใหความรอนมีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1800 วัตต ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิใหความรอนไดตั้งแต
50 ถึง 200 องศาเซลเซียสโดยปรับละเอียดเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได ทีละ 1 องศาเซลเซียส
4. สามารถตั้งเวลาในการใหความรอน และแรงดัน โดยปรับละเอียดชวงละ 1 นาที หรือดีกวา
5. สามารถปรับแรงดันไดไมนอยกวาชวง 1200-4500 psi โดยปรับละเอียดชวงละ 10 psi หรือดีกวา
6. มีเรซิ่นสําหรับอัดขึ้นรูป จํานวนไมนอยกวา 2 กิโลกรัม
7. มีสเปรยพนเพื่อความงายในการถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพ จํานวน 5 ชุด
8. มีแมพิมพขนาด 32 มิลลิเมตรหรือขนาดตามขอ 2 จํานวน 1 ชุด
9. โรงงานผู ผ ลิ ต ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานไม ด อ ยกว า ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011
โดยผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารเพื่อเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ทั้งนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป น สาระสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณา หากผู ยื่ น ข อ เสนอไม ยื่ น เอกสารดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
10. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
1.3 เครื่องขัดผิวชิ้นงานตัวอยาง
คุณลักษณะทั่วไป
เป น เครื่องขั ดโลหะหรื อวัส ดุ เช น เหล็ก อะลูมิเนี ย ม ทองแดง ทองเหลือง และพลาสติก เปน ต น
สามารถขัดหยาบและขัดละเอียดผิวชิ้นงาน ใขสําหรับการเตรียมผิวหนาชิ้นงานตัวอยางใหมีความเรียบและ
ละเอียดผิวที่ สม่ําเสมอเพื่อใชในการสองดูโครงสรางหรือลักษณะพื้ นผิวของชิ้นงานตัวอยางบนกลองไมโครสโคป
โดยไมกอใหเกิดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะใชงาน เปนเครื่องที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
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-4คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนเครื่องขัดชนิดจานคู มีกําลังมอเตอรอยางนอย 300 วัตต
2. จานขัดทําจากอะลูมิเนียมหรือวัสดุที่ไมทําใหเกิดสนิม มีโครงสรางที่ทนทานการกัดกรอน และมีฐานที่
มั่นคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว
3. ความเร็วของจานขัดสามารถปรับแบบตอเนื่อง โดยมีความเร็วไมนอยกวา 600 รอบ/นาที
4. สามารถติดตั้งกระดาษทรายขัดหรือผาขัดขนาดเสนผานศูนยกลางสูงสุด 200 มิลลิเมตรหรือดีกวา
5. มีแผงควบคุมการทํางานในการกําหนดความเร็วจานขัด
6. มีระบบน้ําหลอเย็น แบบทอน้ําที่สามารถยกปรับทิศทางไดและสามารถถอดออกเคลื่อนยายสําหรับ
ลางบริเวณรอบพื้นที่การขัดได และสามารถควบคุมปริมาณการไหลได โดยมีระบบระบายน้ําตอทิ้ง
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. โรงงานผู ผ ลิ ต ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานไม ด อ ยกว า ISO9001 และ ISO17025 และ ISO17011
โดยผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารเพื่อเปนการยืนยันวาไดรับรองมาตรฐานดังกลาว มาดวย ทั้งนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป น สาระสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณา หากผู ยื่ น ข อ เสนอไม ยื่ น เอกสารดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
12. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
รายการที่ 2 ชุดตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางทางโลหะวิทยา มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 925,000 บาท)
คุณลักษณะทั่วไป
เป น กล องไมโครสโคปสํ า หรั บ ส องโลหะหรื อวั ส ดุอื่ น ๆ เช น เหล็ ก อะลู มิเนี ย ม ทองแดง ทองเหลื อ ง และ
พลาสติก เปนตน เพื่อใชในการดูโครงสรางหรือลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานตัวอยาง รวมทั้งวิเคราะหผลทางดาน
โลหะวิทยา
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ (inverted microscope) แบบกระบอกตาคูที่มีขนาดมุมมองเลนส
ตาไมนอยกวา 22 มิลลิเมตร มีเลนสวัตถุชนิด Semi-Apo หรือดีกวา ประกอบดวย กําลังขยาย 2.5X
5X 10X 20X 50X และ 100X โดยมีรายละเอียดดังนี้
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-51) เลนสกําลั งขยาย 2.5X ระยะห างระหวางพื้น ผิววัตถุและหน าเลนสวัตถุ อยางน อยเท ากั บ
10.7 มิลลิเมตร
2) เลนสกําลังขยาย 5X ระยะหางระหวางพื้นผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 12
มิลลิเมตร
3) เลนสกําลังขยาย 10X ระยะหางระหวางพื้นผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 6.5
มิลลิเมตร
4) เลนสกําลังขยาย 20X ระยะหางระหวางพื้นผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 3.0
มิลลิเมตร
5) เลนสกําลังขยาย 50X ระยะหางระหวางพื้นผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ อยางนอยเทากับ 1
มิลลิเมตร
6) เลนสกําลังขยาย 100X ระยะหางระหวางพื้นผิววัตถุและหนาเลนสวัตถุ 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. มีโปรแกรมที่พัฒ นาโดยบริษัทผู ผลิต กลอง ที่ สามารถปรับแตงภาพถาย มีฟงกชั่น การบัน ทึ กวิดีโอ
สามารถวัดคาพารามิเตอรตางๆ ตามรูปราง เชน ความยาว พื้นที่ มุม เสนรอบรูป เสนผานศูนยกลาง
สามารถสงขอมูลเปนตารางหรือใชงานรวมกับ โปรแกรม MS Excel ได สามารถใสขอมูลการถายภาพ
มีฟ งก ชั่ น การต อภาพเพื่ อแสดงพื้ น ที่ขนาดใหญ ได มีฟงกชั่น การรวมระยะโฟกัส จากหลายระนาบ
เพื่อใหชัดไดทั้งภาพ
7. มีโปรแกรมสามารถทําการปรับแตงภาพถาย เพื่อใหเอื้อตอการนําไปใชรวมกันกับโปรแกรมวิเคราะห
โดยสามารถปรับ Contrast, Sharpness และ Smoothing ได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิต
กลอง
8. มี โ ปรแกรมวิ เ คราะห Grain Size ที่ ส ามารถวั ด และรายงานค า Grain Size Number ได โดย
โปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลองและมาพรอมเลนสติดกลองสําหรับจําแนกขนาดเกรน (Grain
size reticle) จํานวน 1 ชุด
9. มีโปรแกรมวิเคราะหเหล็กหลอ สามารถบอกปริมาณการกระจายตัว และขนาด ของ Graphite ใน
ตัวอยางเหล็กหลอได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลอง
10. มีโปรแกรมวิเคราะห Multiphase สามารถคํานวณหาอัตราสวนของพื้นที่ที่สนใจดวยการกําหนดสีได
และสามารถแสดงขอมูลยอย ไดแก ขนาด พื้นที่ จุดศูน ยถวง เลนผานศูนยกลาง รัศมี เสนรอบวง
คาความกลม ของวัตถุแตละวัตถุที่สนใจบนรูปภาพได โดยโปรแกรมพัฒนาจากบริษัทผูผลิตกลอง
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-611. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับกลอง ที่มี CPU ไมต่ํากวา Corei5 RAM ไมนอยกวา 8 GB HDD
ไม ต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขีย น DVD/RW มีระบบปฏิ บัติ การ ไมต่ํากวา Windows 10 ที่ มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอม MS Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ทั้งนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ
ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
12. เครื่องพิมพสีแบบอิงคเจต ขนาด A4
13. มีถุงคลุมกลอง จํานวน 1 ชุด
14. โรงงานผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และผานการรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน
ISO17025 โดยผู เสนอราคาต อ งยื่ น เอกสารเพื่ อเป น การยื น ยัน วา ไดรับ รองมาตรฐานดังกล า ว
มาดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือเป นสาระสําคัญ ในการพิ จารณา หากผูยื่น ขอเสนอไมยื่นเอกสาร
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
15. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
รายการที่ 3 เครื่องทดสอบอเนกประสงค มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 2,400,000 บาท)
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม สามารถทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัดงอและแรงการ
ยึดติด ในเครื่องเดียวกัน เหมาะสํ าหรับชิ้นงานจําพวก เหล็ ก พลาสติก ยาง หรือ Composite Material เป นต น
มี การแสดงค าแรง และตํ าแหน งเป น แบบตั วเลข ตามมาตรฐาน JIS B 7721, ISO 7500/1, EN 1000 2 – 2,
BS 1610, DIN 51221 และ ASTM E4 สามารถตอพวงชุดคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะห และประมวลผลได
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนเครื่องมือทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ สามารถทดสอบวัสดุไดหลายวิธี เชน การดึง
การกด และอื่น ๆ ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใชทดสอบกับ วัสดุไดหลากหลายชนิด 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 และคานกลางสามารถเคลื่อนที่ไดไมนอย
กวา 1,000 มิลลิเมตร (Cross head stroke)
5. สามารถทําการทดสอบผานแผงควบคุมแบบสัมผัส (Touch Panel) โดยไมตองเชื่อมตอคอมพิวเตอร
6. สามารถตอเชื่อมคอมพิวเตอร เพื่อการควบคุม หรือเก็บขอมูลดวย พอรต USB หรือดีกวา
7. สามารถเลือกหนวยในการแสดงคาไดทั้ง 3 ระบบ คือ เมตริก, อังกฤษ และ เอส.ไอ.ยูนิต
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-78. มีระบบ Specimen Protect ซึ่งผูใชงานสามารถกําหนดคาแรงสูงสุดที่จะกระทําตอชิ้นทดสอบ เพื่อ
ปองกันไมใหชิ้นทดสอบเสียหาย ในระหวางเตรียมการทดสอบหรือกอนที่จะเริ่มทําการทดสอบ
9. มี ร ะบบป อ งกั น โหลดเซลล ทํ า งานเกิ น พิ กั ด (Load cell protection) และมี ปุ ม หยุ ด ฉุ ก เฉิ น
(Emergency stop switch) เพื่อสามารถหยุดการทํางานของเครื่องไดสะดวกและปลอดภัย
10. โปรแกรมพัฒนาโดยผูผลิตตัวผลิตภัณฑ เพื่อใชสําหรับการควบคุมการทดสอบ สามารถควบคุมการ
ทดสอบแบบแรงดึง แรงกด แรงดัดโคง และแรงการยึดติด ไดตามเงื่อนไขที่ตองการ สามารถแสดงผล
ในรูปของกราฟไดในขณะทําการทดสอบ โดยเลือกกําหนดคาของแกนไดดังนี้คือ Load, Extension,
Strain หรือ Time สามารถนําขอมูลที่ไดไปบันทึกเก็บไวในเครื่องและประยุกตใชรวมกับโปรแกรม
บางประเภทได เชน Microsoft Word, Microsoft Excel เปนตน รวมทั้งสามารถแสดงกราฟได เชน
กราฟแสดงค าแรงกั บ ค าระยะ กราฟแสดงค าความเค น กั บ เวลา กราฟแสดงค าความเค น กั บ ค า
ความเครียด และอื่นๆ
11. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับเครื่องทดสอบ ที่มี CPU ไมต่ํากวา Corei7 RAM ไมนอยกวา 8
GB HDD ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Windows
10 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอม MS Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ทั้งนี้ คียบอรด เมาส และ
จอภาพ ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน
โดยเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
12. เครื่องพิมพเลเซอรสีหรือขาวดํา ขนาด A4
13. โรงงานผูผลิตตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และอุปกรณผานการรับรองการสอบเทียบตาม
มาตรฐาน โดยผู เสนอราคาต องยื่ น เอกสารเพื่ อเป น การยืน ยั น ว า ได รั บ รองมาตรฐานดั งกล า ว
มาดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือเป นสาระสําคัญ ในการพิ จารณา หากผูยื่น ขอเสนอไมยื่นเอกสาร
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
14. มีชุดอุปกรณประกอบเสริม ไดแก
1) Load cell ขนาด 50 กิโลนิวตัน จํานวน 1 ชุด
• สามารถวัดแรงไดทั้งแรงดึงและแรงกดในตัวเดียวกัน โดยสามารถทดสอบชวงแรงได
ตั้งแต 100 นิวตัน – 50 กิโลนิวตัน หรือดีกวา โดยมีความผิดพลาดไมเกิน + 0.5%
ของคาที่อานไดตลอดชวงตามมาตรฐาน 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
• ชุดปากจับชิ้นงานแบนที่มีความหนาตั้งแต 0-21 มิลลิเมตร หรือดีกวา
• ชุดปากจับชิ้นงานกลมที่มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 4-20 มิลลิเมตร หรือดีกวา
3) อุ ป กรณ ประกอบการทดสอบแรงกด (Compression Test) โดยแผ น กดมี ข นาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
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-84) 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
• สามารถวัดแรงไดทั้งแรงดึงและแรงกดในตัวเดียวกัน โดยสามารถทดสอบชวงแรงได
ตั้งแต 10 นิ วตัน – 5 กิโลนิ วตัน หรือดีกวา โดยมีความผิดพลาดไมเกิน + 0.5%
ของคาที่อานไดตลอดชวงตามมาตรฐาน ISO 7500-1 Class 0.5 หรือดีกวา
6) อุปกรณประกอบแรงดึงแบบ Screw Type Flat Grip จํานวน 1 ชุด
• สามารถจับทดสอบแรงดึงสูงสุดได 5 กิโลนิวตัน
• ชุดปากจับชิ้นงานแบนที่มีความหนาตั้งแต 0-16 มิลลิเมตร
7) อุปกรณวัดระยะยืดของชิ้นงาน โดยระยะการวัดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
15. ตัวอยางชิ้นงาน โลหะ พลาสติก และยาง สําหรับการทดสอบ ซึ่งแสดงสมบัติวัสดุเปราะและเหนียว
จํานวนไมนอยกวา 30 ชิ้น
16. มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาตัวเครื่อง ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ
17. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และมีการบํารุงรักษาตัวเครื่อง จํานวน 2 ครั้ง/ป ทั้งนี้ กรณีที่ครุภัณฑที่
สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ
ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
18. ผู ข ายต อ งมี ก ารสอบเที ย บตั ว เครื่ อง และใบรายงานผลการสอบเที ย บ โดยอ างอิ งตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ใหมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง หลังสงมอบเครื่องภายในระยะเวลา 2 ป จํานวน 1 ครั้ง
รายการที่ 4 ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งวัสดุ ประกอบดวยเครื่อง จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 1,100,000 บาท)
4.1 เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อคเวลลแบบดิจิตอล
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ หนวยร็อคเวลลและซุปเปอรฟเชียล ที่ไดมาตรฐานการทดสอบสากล
ตาม ISO JIS หรือ ASTM ที่มีความแมนยําสูงและคาความคลาดเคลื่อนต่ํา
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถทดสอบเป น แบบอั ต โนมั ติ โดยมี ก ารวั ด ค า น้ํ า หนั ก ผ า น Load cell closed loop และ
สามารถแสดงคาความแข็งผานหนาจอ LCD บนตัวเครื่องไดทันที
2. แสดงคาพารามิเตอร เมนูการใชงาน และคาทดสอบบนจอ LCD แบบจอสัมผัสชนิดสี โดยมีขนาดไม
นอยกวา 6.5 นิ้ว
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-93. ควบคุ มการปล อยน้ํ าหนั กกดขั้ น ต น จากปุ ม ปล อยน้ํ าหนั ก และเลื อ กน้ํ าหนั กกดขั้ น ต น 3 สํ าหรั บ
ซุปเปอรฟเชียล 10 กิโลกรัมแรง (kgf) สําหรับร็อคเวลล
4. น้ําหนักกดบนชิ้นงานสามารถเลือกใชงานไดทั้งหนวยกิโลกรัมแรง (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. สามารถวัดชิ้นงานที่มีความสูงไดไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร
8. สามารถวัดชิ้นงานที่มีความลึกหางจากจุดศูนยกลางของหัวกดไดไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร
9. สามารถเชื่อมตอคียบอรด และเมาส เพื่อสะดวกตอการใชงานได มีสามารถสงหรือบันทึกขอมูลผาน
พอรต USB หรือระบบอื่นที่ดีกวาได
10. มีฐานที่มั่นคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว
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
โดยผู เ สน อราคาต อ งยื่ น เอกสารเพื่ อเป น การยื น ยั น ว า ได รั บ รองมาตรฐาน ดั ง กล า ว
มาดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือเป นสาระสําคัญ ในการพิ จารณา หากผูยื่น ขอเสนอไมยื่นเอกสาร
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
22. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
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-104.2 เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิคเกอรแบบดิจิตอล
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ หนวยวิคเกอร ที่ไดมาตรฐานการทดสอบสากลตาม ISO JIS หรือ
ASTM ที่มีความแมนยําสูงและคาความคลาดเคลื่อนต่ํา มีกลองเพื่อรับสัญญาณภาพรอบกดไปบนจอแสดงผล
โดยมีโปรแกรมสําหรับตรวจสอบรอยกดและวัดระยะรอยกด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ทดสอบความแข็งในชวงของมาโครวิคเกอร และไมโครวิคเกอร
2. เลือกชวงเวลาการกดไดอยางนอยในชวงไมนอยกวา 1 ถึง 99 วินาที
3. แทนวางชิ้นงานมีขนาดไมนอยกวา 100 x 100 มม. หรือดีกวา โดยแทนวางชิ้นงานสามารถปรับเลื่อน
ตามแกน X และแกน Y
4. สามารถเลือกใชน้ําหนั กกดได ในชวง 100 กรัมแรง (gf) – 62.5 กิโลกรัมแรง (kgf) การใหนํ้าหนั ก
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. มีฐานที่มั่นคงทําดวยโลหะหลอแบบชิ้นเดียว
9. สามารถสั่งการทํางานของเครื่องทดสอบจากจอแบบสัมผัสได ในการเปลี่ยนตําแหนงของหัวทดสอบ
(หัวกด) กับชุดเลนสวัตถุ และการสั่งการเริ่มทดสอบ
10. สามารถกําหนดคาต่ําสุด และสูงสุดของคาความแข็งนั้น หากไมอยูในชวงที่กําหนด ในรายงานสามารถ
แสดงคาได
11. มีโปรแกรมแสดงผลและรายงานผลการทดสอบได สามารถบันทึกโปรแกรมการทดสอบ และเรียก
กลับมาใชภายหลังได และสามารถบันทึกขอมูลผาน USB ได สามารถเชื่อมตอคียบอรด และเมาส
เพื่อสะดวกตอการใชงานได
12. สามารถปรับคา (Correction) เพื่อชดเชยตามรูปรางของชิ้นงานได
13. สามารถทดสอบชิ้นงานที่ความสูงไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร
14. สามารถแปลงคาความแข็งจาก HV เปนหนวย HK, HBW, HRA, HRB, HRC, Tensile & Shore ได
15. กรณีฉุกเฉินสามารถหยุดการทํางานเครื่องทันทีดวยปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
16. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับกลอง ที่มี CPU ไมต่ํากวา Corei7 RAM ไมนอยกวา 8 GB HDD
ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Windows 10 พรอม
MS Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ ขนาดไมต่ํากวา 23 นิ้ว
พรอมตัวเครื่อง ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
-11-/17. หัวทดสอบ…..

-1117. 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
โดยผู เ สน อราคาต อ งยื่ น เอกสารเพื่ อเป น การยื น ยั น ว า ได รั บ รองมาตรฐาน ดั ง กล า ว
มาดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือเป นสาระสําคัญ ในการพิ จารณา หากผูยื่น ขอเสนอไมยื่นเอกสาร
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
24. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
รายการที่ 5 ชุดวิเคราะหองคประกอบธาตุวัตถุ มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
คุณลักษณะทั่วไป
เป น เครื่ อ งมื อ วิ เคราะห ส ว นผสมทางเคมี ข องโลหะของชิ้ น งานที เ ป น ของแข็ ง และนํ า ไฟฟ า ได
ใชวิเคราะหหาชนิด (Qualitative analysis) และปริมาณ (Quantitative analysis) ธาตุในชิ้นงานตัวอยางได
พรอมกันในเวลาเดียวกัน ดวยวิธีการวัดแบบ Optical Emission Spectroscopy โดยหลังการทดสอบจะมี
รอย Burn spot กลมๆเกิดขึ้น ที่บริเวณชิ้นงาน โดยสามารถวิเคราะห สวนผสมทางเคมีของกลุมเหล็ก กลุม
อะลูมิเนียม และกลุมทองแดงได สามารถคํานวณผลการวิเคราะหออกมาโดยเทียบคามาตรฐานที่ไดสรางไว
แลวอยางอัตโนมัติ สามารถใชงานในหองปฏิบัติการสอดคลองกับมาตรฐานทดสอบสากล สามารถควบคุมการ
ทํางานดวยคอมพิวเตอรและรายงานผลการวิเคราะหทางเครื่องพิมพได
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัว เครื่องใชอุป กรณ ตรวจวัด ธาตุ แบบ Charge-Coupled Device (CCD) หรือดี กวา โดยมีจํานวน
CCD ไมนอยกวา 14 ตัว สามารถวิเคราะหธาตุในชวงความยาวคลื่น (Wave length range) ขนาด
130-760 นาโนเมตร หรือดีกวา โดยสามารถใชตรวจสอบปริมาณธาตุหรือสวนผสมทางเคมีอยางนอย
ครอบคลุ มกลุ มเหล็ ก เช น เหล็ กผสมต่ํา เหล็ ก ผสมสู ง กลุ มอะลู มิ เนี ย ม เช น อะลู มิเนี ย มซิ ลิ คอน
อะลูมิเนียมแมกนีเซียม อะลูมิเนียม ทองแดง กลุมคอปเปอร โดยสามารถวิเคราะหธาตุในกลุมเหล็กได
ไมนอยกวา 25 ธาตุ กลุม อะลูมิเนียมไมนอยกวา 25 ธาตุ กลุมคอปเปอรไมนอยกวา 25 ธาตุ
2. มี โ ปรแกรมในการวิ เ คราะห ก ลุ ม เหล็ ก เช น เหล็ ก Low Alloy เหล็ ก Free Cutting เหล็ ก หล อ
เหล็ก Cr.Hard/Ni.Resist เหล็ก Cr-Ni เหล็ก Tool และ เหล็ก High-Mn เปนอยางนอย
12-/3. มีโปรแกรม…..

-123. มี โปรแกรมในการวิ เคราะห ก ลุ ม อะลู มิ เนี ย ม เช น อะลู มิ เนี ย มทองแดง อะลู มิ เนี ย มแมกนี เซี ย ม
อะลูมิเนียมซิลิคอน อะลูมิเนียมซิลิคอนทองแดง และอะลูมิเนียมสังกะสี เปนอยางนอย
4. มีโปรแกรมในการวิเคราะหกลุมทองแดง เชน ทองแดง Low Alloy ทองแดง/เบริลเลียม/โคบอลต/
เงิน ทองแดงสังกะสี ทองแดงสังกะสีดีบุก ทองแดงดีบุกสังกะสีตะกั่ว ทองแดงนิเกล ทองแดงสังกะสีนิเกล
และ ทองแดงอะลูมิเนียม เปนอยางนอย
5. ตัวเครื่องเปนแบบตั้งพื้น มีความสูงไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร มาพรอมกับลิ้นชิ้นเก็บอุปกรณ แทนวาง
ชิ้นงาน (Spark stand) ถอดเปลี่ยนไดสะดวก และปลอดภัย มีอุปกรณจับยึดชิ้นงาน อยางแนนหนา
โดยมีแทนสําหรับวิเคราะหงานกลุมเหล็ก กลุมทองแดง และกลุมอะลูมิเนียม อยางละ 1 ชุด
6. มีคอมพิวเตอรสําหรับทํางานรวมกับเครื่องวิเคราะห ที่มี CPU ไมต่ํากวา Core i7 RAM ไมนอยกวา 8
GB HDD ไมต่ํากวา 1 TB สามารถอานและเขียน DVD/RW มีระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Windows
10 พรอม MS Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คียบอรด เมาส และจอภาพ ขนาดไมต่ํา
กว า 23 นิ้ ว พร อ มตั ว เครื่ อ ง ต อ งเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต เครื่ อ งหมายการค า เดี ย วกั น โดยเป น
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
7. เครื่องพิมพเลเซอรสี ขนาด A4
8. มีโปรแกรมวิเคราะหที่พัฒนาโดยบริษัทผูผลิต ในการเก็บขอมูล เรียกผลการวิเคราะหยอนหลัง โดย
สามารถ สงขอมูลไปยัง Microsoft Excel และสามารถสรางใบรายงานผล พรอมทั้งมีโปรแกรมชวย
วิเคราะหที่สามารถแสดงผลและเทียบเกรดของวัสดุตามมาตรฐานที่นิยมใชในอุตสาหกรรม ไดไมนอย
กวา 200,000 เกรดของทุกกลุมโลหะ
9. มีโปรแกรมในการคาดเดาเกรดของชิ้นงานภายหลังการทดสอบโดยอัตโนมัติ
10. มีโปรแกรม Grade Database/Library เพื่อใชในการคน หาขอมูล คุณ สมบัติตางๆ ของเกรด ตาม
มาตรฐาน DIN/EN, ASTM, AISI, JIS ซึ่งตองมีไมนอยกวา 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. มีโตะและเกาอี้สําหรับวางชุดประมวลผลและพิมพผล 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 ที่สามารถวัดงานที่หนาตัดขนาดเล็ก ตั้งแต
5 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือต่ํากวาได และอุปกรณเสริมเพื่อใชในการวัดลวดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ในชวง 1.5 – 10 มิลลิเมตร วัดในแนวรีด หรือวัดในแนวภาคตัดขวางตั้งแต 4 - 12 มิลลิเมตร
-13-/20. สื่อการสอน…..
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20. สื่อการสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุทางโลหะวิทยา เชน ประวัติความเปนมา ความรูเกี่ยวกับวัสดุ
การจําแนกโครงสรางของเหล็ก การเตรียมวัสดุทดสอบ ความรูเรื่องอุป กรณ และกล องที่ ใชในการ
ตรวจสอบวัสดุ การตีความผลวิเคราะห เปนตน จํานวน 1 ชุด
21. ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานรวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยมีอุปกรณพื้นฐานไดแก
1) ตูดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) สําเร็จรูปใชดูดไอกรดและสารเคมีทีเปนพิษ ในการ
ปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตร ขนาด 1.2x0.85x2.4 เมตร หรือใกลเคียง พรอมการติดตั้ง
ระบบท อ ลมและพั ด ลม (Turbo Blower) รี โ มทคอลโทรลพั ด ลมดู ด อากาศ สวิ ต ซ ไ ฟ
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 พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
5) ตูเก็บอุปกรณและสารเคมี ขนาด 0.90x0.45x1.80 เมตร หรือใกลเคียง รวมทั้งชุดเครื่องแกว
และสารเคมี สําหรับการกัดกรดชิ้นงานตัวอยาง ที่พรอมสําหรับการทํางาน จํานวน 1 ชุด
22. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
รายการที่ 6 เครื่ อ งคํ า นวณทางวิ ศ วกรรม Super Micro Computer สมรรถนะสู ง พร อ มโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 2,840,000 บาท)
6.1 เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง
คุณลักษณะทั่วไป
เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง พรอมอุปกรณประกอบอื่นๆ และโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ระบบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1) เครื่อง Super Micro Computer สมรรถนะสูง พรอมอุปกรณประกอบอื่นๆ
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)
- สถาปตยกรรม Intel รุนไมต่ํากวา Intel Xeon Scalable Processors
- สนั บ สนุ น Dual Socket P ประกอบด ว ยอย างน อ ย 2 CPU โดยแต ล ะ CPU มี รู ป แบบ
หนวยประมวลผลไมต่ํากวา 28 แกน (core)
- รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา cache ไมนอยกวา 32 MB
- รองรับ UPI อยางนอย 3 ชอง โดยมีอัตราการโอนถายอยางนอย 10.4 GT/S
-14-/- หนวยความจํา…..

-14- 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 ที่มี 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
- มี ช องเชื่ อ มต อ ระบบเครือ ข าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรื อ ดี กว า
จํานวนไมนอ ยกวา 2 ชอง
- ติดตั้งการดจอ NVIDIA รุน PNY Quadro หรือ GeForce GTX เพื่อสามารถแสดงผลทางฟสิกส
ได PhysX สามารถแสดงผล 3D visual ได
- ผานมาตรฐาน FCC (Class A), UL หรือ ISO9000 Series หรืออยางอื่น และมีเอกสารรับรองการ
ทํางานในอุณหภูมิตั้งแต 5 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส ไดเปนอยางนอย
- ตองมีอุปกรณพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเขาถึงขอมูลของชุดคอมพิวเตอร เชน คียบอรด เมาส
โดยตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และเครื่องพิมพสีชนิด Inkjet สามารถเชื่อมตอ wifi ได
- ผู ข ายต อ งรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อ ง เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 3 ป นั บ ถั ด จากวั น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
2) ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสําเร็จรูป
- ระบบปฏิบัติการ linux
- โปรแกรมคํานวณปญหาทางวิศวกรรมสําเร็จรูป COMSOL ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช
ตีพิมพผลงานวิจัยได ประกอบดวย 3 โมดูลเปนอยางนอย
(1) Fluid - CFD
(2) Fluid-Mixer
(3) Mechanical - Heat transfer
ทั้งหมดเปน license ชนิด named singer user license (NSL)
- รองรับการสั่งงานทางไกล
-15-/- มีการปฏิบัติการ…..

-15- มีการปฏิบัติการในรูปแบบ computer shared facilities
- มีระบบการจัดการลําดับงาน
- ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
3) จอแสดงผลพรอมติดตั้งบนเสารองรับลอเลื่อนพรอมตัวล็อคกันเคลื่อนที่
- มีจอแสดงผลขนาดหนาแบบ LED ขนาดไมต่ํากวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้งบนเสามีลอเลื่อน
พรอมตัวล็อคกันเคลื่อนที่
- 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 นับถัดจากวันที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
6.2 ตู CABINET RACK แบบมีระบบปรับอากาศตั้งพื้น ขนาด 42U
- เปนคอมพิวเตอรแมขายที่ไดรับการออกแบบสําหรับติดตั้งกับตูอุปกรณสื่อสารมาตรฐาน
โดยเฉพาะและขนาดไมเกินกวา 4U พรอมอุปกรณ Rack ในการติดตั้ง
- ตูอุปกรณ (RACK) ชนิด 42U
- ทํ าจากเหล็ กแผน ชุบ สังกะสีด วยกรรมวิธีทางไฟฟ า (EG) พ น ดวยสีฟุน อบดวยความรอน
ปองกันสนิม
- ผนังตูภายในบุฉนวนกันความรอนดวยวัสดุ PE FOAM ชนิดไมลามไฟ (UL 94 HF 1)
- มีระบบล็อคเพื่อ ปด-เปด ดานหนาและดานหลังของตู
- ประตู ห น าเว น ช องวางและติ ด แผ น อะคริลิ คสีช าใสหนา 5 มิล ลิเมตร สามารถมองเห็ น
อุปกรณในตูตลอดแนวความสูงตู
- มีปลั๊กไฟฟาไมนอยกวา 4 Outlet พรอม Circuit Breaker.
- มีถาดวางอุปกรณแบบ Fix Shelf 1 ถาด และแบบ Slide Shelf 1 ถาด
-16-/- ตูอุปกรณ…..

-16- ตูอุปกรณ (RACK) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศออกแบบใหติดตั้งภายในอาคารที่มีอากาศถายเทสะดวก
- ชุดเครื่องปรับอากาศยึดติดกับโครงดานหลังของตูอุปกรณ (RACK) ดวยบานพับที่แข็งแรง
สามารถปรับหมุนเปดไดไมเกิน 45 องศา
- ชุ ด ทํ า ความเย็ น (Evaporator Unit) และชุ ด ระบายความร อ น (Condensing Unit)
ประกอบอยูในกลองที่เปนโฟม Polypropylene (PP) ที่มีน้ําหนักเบา
- พั ดลมจายลมเย็น แรงดันสูงแบบไหลตามแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan แบบ Backward
curved blades)
- มี ป ม น้ํ า อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ ระบบระเหยน้ํ า เพื่ อ จั ด การน้ํ า ที่ เ กิ ด จากการทํ า งานของ
เครื่องปรับอากาศ ไมตองเดินทอน้ําทิ้ง และยังลดอุณหภูมิลมรอนจากการทํางานของชุดระบายความรอน
- แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen) ติดตั้งไวในตูในตําแหนง
ที่ปลอดภัยและมองเห็นไดสะดวก
- สามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายในตูอุปกรณ (RACK) ไดระหวาง 20-35 องศาเซลเซียส
- มีไฟสัญญาณเตือนสถานการณทํางานของตูอุปกรณ (RACK)
- มีระบบเฝาระวังและแจงเตือนอัตโนมัติ (Monitoring system)
- ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
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
- มี ห น า จอแสดง Batt level, Load level, Input Voltage and Output Voltage และ
Fault เปนอยางนอย
- มีระบบปองกันไฟฟาเกินและไฟฟาลัดวงจร
- มีชองตอ USB สําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
- สามารถแสดงผลการทํางานและสถานะตาง ๆ ไดผาน Web Browser หรือ software
- ตองมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย

-17-/- ผูขายตอง…..

-17- ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
6.4 ผนังฉากกันหอง
- ผนังดานหนาพื้นสักกะหลาด ขนาด ไมต่ํากวา ยาว 1.8 เมตร สูง 1.5 เมตร
- ผนังดานขางพื้นสักกะหลาด 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
- เกาอี้นั่งยาวมีเบาะรองนั่ง 2 ตัว ขนาด กวาง 0.40 เมตร ยาว 1.2-1.3 เมตร สูง 0.45 เมตร
หรือใกลเคียง แตละตัวนั่งได 3 คน
- เกาอี้ทํางานมีที่พิงหลัง 1 ตัว ดานตรงทายโตะ ตรงขามกับจอ
- ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
รายการที่ 7 ชุดครุภัณฑสําหรับปฏิบัติการดานออกแบบและตกแตงสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
(งบประมาณ 2,400,000 บาท)
รายละเอียดทั่วไป
เป น ชุ ดครุภั ณ ฑ สํ าหรับ ปฏิ บั ติการดานออกแบบและตกแตงสิ่งพิมพและบรรจุภัณ ฑ ป ระกอบดว ย
เครื่ อ งตั ด เลเซอร ทํ า การกราดด ว ยลํ า แสงเลเซอร เพื่ อ กราดตั ด (cut) ทํ า เครื่ อ งหมาย (mark) และเจาะ
(engrave) ตกแต งผิ ว หน าวั ส ดุ มี คอมพิ ว เตอร ร ะบบปฏิ บั ติ การวิ น โดว สํ าหรั บ ควบคุ มการทํ างาน พร อ ม
โปรแกรมการทํางานดานการวาดเสน และซอฟแวรสําหรับงานสํานักงานพื้นฐานครบถวน สามารถใชงานได
อยางสมบูรณแบบ พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและเกาอี้ พรอมจอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว เพื่อประกอบการสาธิต
ในการฝกอบรม มีเครื่องดูดควันและกรองอากาศ พรอมระบบการเปาฝุนปองกันอัคคีภัย เครื่องพิมพพนหมึกยูวี
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง มีอุปกรณจายไฟฟาสํารอง 1000-1500 VA พรอมแบตเตอรี่สํารอง 1 ชุด
หมายเหตุ ผูเสนอราคาตองดําเนินการการคาทางดานเครื่องมืออุปกรณเลเซอรโดยผูเสนอราคาตองนํามายื่นพรอมซองเสนอ
ราคาเพื่ อใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาประกอบการพิจารณา โดยอุปกรณทางคอมพิวเตอรตองไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟา ซึ่งตองมีระบุในเอกสารแสดงมาตรฐานอยางชัดเจน โดยผูเสนอราคาตองนํามายื่นพรอมซองเสนอราคา
เพื่อใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาประกอบการพิจารณา

-18-/รายละเอียด…..

-18รายละเอียดทางเทคนิค
7.1 เครื่องตัดเลเซอร มีคุณสมบัติการใชงานดังนี้
1. มีชุดแหลงกําเนิดเลเซอร 2 ชนิด ไดแก 1) คารบอนเลเซอร ซึ่งหลอดทําดวยเซรามิกหรือโลหะ โดย
มีกําลังไฟของเลเซอรไมต่ํากวา 40 วัตต และ 2) ไฟเบอรเลเซอร โดยมีกําลังไฟของเลเซอรไมต่ํากวา 10 วัตต
2. ระบบระบายความรอน ใชอากาศในการระบายความรอน
3. เลเซอรทั้งสองชนิดตองเปนเลเซอรชนิด Visible Beam Laser Class 2 หรือดีกวา โดยมีใบรับรอง
ความปลอดภัย (laser safety) แนบมาดวย
4. พื้นที่ทํางาน (working area) ขนาดไมนอยกวา 800 x 500 มิลลิเมตร
5. รองรับการปอนวัสดุเขาตัดที่ผิวหนามีความสูงจากฐานไดไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร
6. ระบบขับเคลื่อนหัวเลเซอรโดยใชมอเตอรเซอรโว (servo motor)
7. มีอุปกรณจับชิ้นงานทรงกระบอก สามารถหมุนรองรับการกราดเลเซอรไปบนผิวทรงกระบอก
8. มีระบบปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติ (autofocus) เพื่อความสม่ําเสมอในการกราดตัด (cut)
ทําเครื่องหมาย (mark) และเจาะ (engrave) ตกแตงผิวหนาวัสดุ
9. มีอุปกรณกลองจับตําแหนงภาพสําหรับตัดงานที่ผานการพิมพใหตรงแบบ และตรวจจับตําแหนง
การกราดลําแสงเลเซอรได
10. ความละเอียด (resolution) ของการกราดลําแสงเลเซอร ไมนอยกวา 1000 dpi.
11. มีอุปกรณเปาควันและฝุนออกจากชิ้นงาน และทอดูดเพื่อสงไปยังเครื่องดูดควันและกรองอากาศ
7.2 ชุดคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานเครื่องตัดเลเซอรจํานวน 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 เพื่ อการทํ างานด านการวาดเส น และซอฟแวรสํ าหรับ งานสํ านั กงานพื้น ฐานครบถวน ประกอบดว ย
Microsoft Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
2. มีอุปกรณพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเขาถึงขอมูลของชุดคอมพิวเตอร 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
เกาอี้ทํางานที่มีพนักพิง 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
คอนโทรลที่สั่งการดวยเสียงได
19-/2 ขารองรับ…..

-192. ขารองรับการติดตั้งจอแสดงผล LED พรอมลอเลื่อนที่มั่นคงแข็งแรง มีตัวล็อคลอกันเคลื่อนที่ได
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 เ ก็ บ ครุ ภั ณ ฑ แ บบกระจกบานเลื่ อ นขนาดโดยประมาณ 118.5x40.6x87.7 เซนติ เมตร 2 ตั ว
พรอมฐานรอง 2 ตัว
7.8 รายละเอียดอื่น
ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
รายการที่ 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 ที่มีขนาดไมนอยกวา 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…..

-2012. 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. ผู ข ายต อ งรั บ ประกั น ความชํ า รุด บกพรอ ง เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 1 ป นั บ ถั ด จากวั น ที่
มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย
ตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ
แจงจากมหาวิทยาลัย
8.2 ชุดฝกทางดานแมคคาทรอนิกส (Mechatronics Kit) จํานวน 5 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใชงานรวมกับ ชุดบอรดทดลอง
Geared motor 19:1
Ultrasonic range finder
Servo motor (215 degree rotation)
Gyroscope (3 axis, digital –SPI and I2C)
Accelerometer (3 axis, digital-SPI and I2C)
ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย
ตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ
แจงจากมหาวิทยาลัย
8.3 โปรแกรม NI LabVIEW (10 User) จํานวน 1 ชุด
เปนโปรแกรม NI Academic Site License -LabVIEW Research Only เพื่อใชเขียนคําสั่งการ
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)
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-214. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิทยาลัยตรวจรับครุภัณฑดังกลาว และกรณีที่ครุภัณฑที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขาย
ตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 7 วัน นับจากไดรับการ
แจงจากมหาวิทยาลัย
8.4 ชุดฝกสําหรับงานวิศวกรรมการควบคุมทั่วไปและการควบคุมหุนยนต
เปนชิ้นสวนตาง ๆ เพื่อใชประกอบงานแมคคราทรอนิกส จํานวน 3 ชุด แตประกอบดวย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชิ้นสวนทางแมคคอทรอนิกสไมนอยกวา 250 ชิ้น เพื่อใชสําหรับประกอบเปนหุนยนต สําหรับการ
เรียนรูงาน ควบคุมทั่วไปและการควบคุมหุนยนต
2. อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่พรอมใชงาน ไดแก มอเตอรแบบเซอรโว, มอเตอรแบบไฟกระแสตรง,
เซ็นเซอรวัดแสง, เซ็นเซอรวัดความเรง และ เซ็นเซอร IR
3. แบตเตอรี่ในตัว
4. เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการตอหุนยนตทั้ง 3 แบบ คือ
หุนยนตพื้นราบทั่วไป (Rover Vehicle Assembly)
หุนยนตสําหรับควบคุมความสมดุลของลูกบอล (Balancing Arm Assembly)
หุนยนตรักษาสมดุลดวยตัวเอง (Self-Balancing Robot Assembly)
5. มาพรอม Code ตัวอยางที่สามารถควบคุมหุนยนตไดเลย และผูฝกอบรบยังสามารถนําไปพัฒนา
ตอเพื่อใหตรงกับความตองการ หรือสามารถพัฒนาโคดขึ้นมาเองเพื่อควบคุมหุนยนตใหไดตามความตองการ
6. ผู ข ายต อ งรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อ ง เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 1 ป นั บ ถั ด จากวั น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ ดังกล าว และกรณี ที่ ค รุภั ณ ฑ ที่ สงมอบ มี ป ญ หาใชงานไม ได ผูข ายตอ งส ง
เจ า หน า ที่ ม าดํ า เนิ น การแก ไขให ส ามารถใช ง านได เป น ปกติ ภายใน 7 วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง จาก
มหาวิทยาลัย
5. เงื่อนไขการเสนอราคา
1. ผูยื่นเสนอราคาจะเสนอราคาบางรายการหรือเสนอครบทุกรายการก็ได แตตองเสนอราคา
และรายละเอียดใหครบถวนในรายการที่เสนอ
2. ผูเสนอราคาจะตองแนบใบเสนอราคาในรายการที่เสนอราคา พรอมระบุยี่หอ รุนที่เสนอ (ถามี)
3. ผู เสนอราคาจะต องทํ ารายละเอี ยดเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบั ติ ของครุ ภั ณฑ ที่ จะเสนอราคา โดย
เปรียบเทียบระหวางคุณสมบัติของคุณภัณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดกับคุณสมบัติของครุภัณฑท่ีจะเสนอขายใหแก
มหาวิทยาลัยในรายการเดียวกัน ในทุกขอที่กําหนด พรอมทั้งแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อเปน
การยืนยัน
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-224. ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแคตตาล็อก หรือเอกสารที่
แสดงรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของครุ ภั ณฑ ในรายการที่ จะเสนอขายให แก มหาวิ ทยาลั ยให ชั ดเจน เพื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาผล จะไดพิจารณาเอกสารและแคตตาล็อก ที่ผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อเปนประโยชน
ของผูเสนอราคา
ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอของบริษัท
รายการที่ 1 ชุดเตรียมวัสดุตัวอยาง
1.1 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอยางวัสดุ
ตรงตามขอกําหนด
ความเร็วรอบใบตัด สูงสุดไมนอยกวา 2,800
รอบตอนาที
เสนผานศูนยกลางของชิ้นงานที่ตัดไดไมนอย
ตรงตามขอกําหนด
กวา 50 มิลลิเมตร หรือดีกวา

หนาที่อางอิง
หนาที่ 1 จาก 20

หนาที่ 5 จาก 20

6. วงเงินในการจัดซื้อครุภัณฑ
14,190,000 บาท (สิบสี่ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
7. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ
มหาวิทยาลัยจะพิ จารณาตัดสินดวยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ถูกตองและราคารวมตอ
รายการเปนเกณฑซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
8. การสงมอบครุภัณฑ
1. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑพรอมติดตั้งเพื่อใหครุภัณฑพรอมใชงาน
2. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑ ณ อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ตามที่ผูซื้อ
กําหนด
3. ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4. ผูขายมีการฝกอบรมสอนการใชงานใหแกเจาหนาที่ของทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทุกรายการ รายการละอยางนอย 2 วัน หรือจนกวาเจาหนาที่ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จะสามารถใชงานได
อนึ่ ง เงิ น ค า ครุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อ ครั้ งนี้ ไ ด ม าจากเงิ น งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น ประจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๖๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณเงิน
แผนดินประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น
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-23การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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
……………………………………………………………………………………

