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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เรือ่ง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด ครั้งท่ี 2 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

---------------------------------------------- 

 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฎิบัติการ

หุนยนตในอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คือ 

ชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรม   จํานวน 1 ชุด 
 

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1 ชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 

1.1 รายละเอียดท่ัวไป 

1.1.1 ชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาสําหรับจําลองการทํางานของ

หุนยนตในอุตสาหกรรม โดยมีซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

1.1.2 ชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรมประกอบดวย ชุดควบคุมหุนยนตแบบแขวน

(Overhead robot controller) 8แกน  

1.1.3 โครงสรางหุนยนตชนิดแขวน แบบ 6 องศาอิสระ (6-DOF) และแกนเคลื่อนที่ 2 แกนแบบ

รางตรง (twin linear travel base axis 7th-axis และ 8th-axis)  

1.1.4 อุปกรณประกอบของชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรมประกอบดวย อุปกรณ

สําหรับงานเชื่อม เซนเซอรตรวจจับชิ้นงานกอนเชื่อม เซนเซอรปองกันการชน อุปกรณทํา

ความสะอาดหัวเชื่อม อุปกรณตัดชิ้นงานดวยพลาสมา (plasma) และอุปกรณตัดดวย

แกส 

1.1.5 สามารถเลือกเปลี่ยนอุปกรณการทํางานทั้ง 3 อุปกรณ ในหัวขอ 1.1.4 แบบอัตโนมัติ ดวย

ชุดเปลี่ยนอุปกรณระบบลม Pneumatic Tools change  

1.1.6 พรอมมีระบบเก็บขอมูล (platform application) และแสดงขอมูลการทํางาน (dash 

board) ของหุนยนต robot IoT แบบ real time รองรับการสงขอมูล 

 

1.2 รายละเอียดทางเทคนิคของชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 

1.2.1 หุนยนตมีจํานวนแกนอิสระ 6 แกน (6-DOF) และโครงสรางแกนเคลื่อนท่ี 2 แกน (two 

travel base axis) เพื่อใหหุนยนตเคลื่อนที่ได 

1.2.2 หุนยนตมีความสามารถในการรับน้ําหนัก (payload) ไมนอยกวา 6 กิโลกรัม 
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1.2.3 หุนยนตมีความเที่ยงตรงในการเดิมซ้ําตําแหนงเดิม (repeatability) อยางนอย ±0.1 

มิลลิเมตร 

1.2.4 หุนยนตมีระยะแขนยืดสูงสุดไมนอยกวา 1500 มิลลิเมตรและมีระยะแขนยืดนอยที่สุดไม

นอยกวา 400 มิลลิเมตร 

1.2.5 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 1 (Joint 1) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง -170 ถึง 

+170 องศาหรือมากกวา 

1.2.6 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 2 (Joint 2) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง –160 ถึง 

+80 องศาหรือมากกวา 

1.2.7 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 3 (Joint 3) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง –85 ถงึ 

+90 องศาหรือมากกวา 

1.2.8 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 4 (Joint 4) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง –360     

ถึง +360 องศาหรือมากกวา 

1.2.9 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 5 (Joint 5) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง –120 ถึง 

+120 องศาหรือมากกวา 

1.2.10 การเคลื่อนที่ของขอตอท่ี 6 (Joint 6) ของหุนยนตตองเคลื่อนท่ีทํามุมระหวาง -360 ถึง 

+360 องศาหรือมากกวา 

1.2.11 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 1 มีความเร็วอยางนอย 130 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.12 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 2 มีความเร็วอยางนอย 130 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.13 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 3 มีความเร็วอยางนอย 220 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.14 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 4 มีความเร็วอยางนอย 270 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.15 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 5 มีความเร็วอยางนอย 300 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.16 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขอตอที่ 6 มีความเร็วอยางนอย 540 องศาตอวินาทีหรือเร็ว

กวา 

1.2.17 ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของหุนยนตไมนอยกวา 1.2 เมตรตอวินาทีหรือเร็วกวา 

1.2.18 การทํางานของหุนยนต ลักษณะหุนยนตแบบคานเคลื่อนที่บนรางเลื่อน 2 แกน และแกน

เคลื่อนที่ตองมีขนาดพื้นที่ทํางาน (working area) ที่มีความกวางไมนอยกวา 4000 

มิลลิเมตร มีความยาวไมนอยกวา 25000 มิลลิเมตรและมีความสูงไมนอยกวาไมนอยกวา 

1500 มิลลิเมตร 
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1.3 อุปกรณประกอบชุดจําลองหุนยนตสําหรับงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 

1.3.1 อุปกรณสําหรับงานเชื่อมมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1.1 Rated current: 30A-500A 

1.3.1.2 Duty Cycle: 100% 

1.3.1.3 Thickness: 0.8mm – 12mm 

1.3.1.4 Wire feed speed: 1.5 m/min – 22 m/min 

1.3.1.5 Arc Length: -50% <–> +50% 

1.3.1.6 Material support: steel, stainless 

1.3.1.7 Initial current: 0% – 200% 

1.3.1.8 End current: 0% – 200% 

1.3.1.9 Initial time: 0.1s – 15s 

1.3.1.10 End time: 0.1s – 15s 

1.3.1.11 Burn back: 0% – 20% 

1.3.1.12 Spot time: 0.1s – 5s 

1.3.1.13 Second arc length: -50% – +50% 

1.3.1.14 Double pulse range: 0 m/min – 2m/min 

1.3.1.15 Transit time 0.1s – 15s 

1.3.1.16 Insulation class: H 

1.3.1.17 Wire feed voltage: 24VDC 

1.3.1.18 Wire diameter: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm. 

1.3.2 ตูตัดพลาสมา 

1.3.2.1 ขนาดกระแสไฟพลาสมา 160 แอมป 

1.3.2.2 รอบการทํางาน duty cycle 100% 

1.3.2.3 เปนระบบ IGBT module 

1.3.2.4 ตัดเหล็กไดหนา 20 มิลลิเมตร 

1.3.2.5 รองรับการการควบคุมปรับกระแสไฟตัดพลาสมา ดวยโปรแกรมหุนยนต 

1.3.2.6 รองรับการสั่งทํางาน ดวยโปรแกรมหุนยนต 

1.3.2.7 พรอมรองรับสัญญาณสถานะ ขณะทํางาน (feedback) ใหกับหุนยนต 

1.3.3 เซนเซอรตรวจจับชิ้นงานกอนเชื่อม (touch beam searching) 

1.3.4 เซนเซอรปองกันการชน (torch shock sensor) 

1.3.5 อุปกรณทําความสะอาดหัวเชื่อม (torch cleaner) 

1.3.6 อุปกรณตัดชิ้นงานดวยพลาสมา (plasma)  

1.3.7 อุปกรณหยิบจับชิ้นงาน (gripper) 
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1.3.8 ถังกาซสําหรับงานเชื่อม 

1.3.9 เครื่องปมลมไมนอยกวา 5 บาร ขนาดถัง 300 ลิตร มอเตอร 3 เฟส 5 แรงมา  

1.3.10 ตัวควบคุมหุนยนตที่สามารถรองรับ การสอนหุนยนต (robot teaching) และการเขียน

โปรแกรมจากคอมพิวเตอร เชน ภาษาระดับสูง (high level language) หรือ G-Code 

1.3.11 ซอฟตแวร ลิขสิทธิ์ ที่สามารถสรางรหัส G-Code 

1.3.12 สายเชื่อมตอและการเชื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอร 

1.3.13 คูมือการใชภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

1.3.14 ผูนําเสนอตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรง พรอมแนบเอกสารมา

พรอมกับการยื่นซอง 

 

1.4 ระบบการตรวจสอบชิ้นงานดวยระบบการรับภาพของเครื่อง (Vision system) 

1.4.1.1 มีระบบแสงสองชิ้นงานอยูในชุด (Lighting source) 

1.4.1.2 มีเซนเซอรในการตรวจจับชิ้นงานที่ไหลผาน 

1.4.1.3 มีระบบสัญญาณในการเชื่อมตอกับหุนยนตหรือ PLC 

1.4.1.4 ระบบประมวลผลและแสดงผลผานหนาจอขนาด 15 นิ้วขึ้นไป 

1.4.1.5 คุณภาพกลองตองไดมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม 

1.4.1.6 มีความละเอียดไมนอยกวา 5MP (HxV / 2592 px x 1944 px)  Frame rate 14Fps 

1.4.1.7 มีระบบการเชื่อมตอ Ethernet connection 

1.4.1.8 มีอุปกรณจับยึดที่สามารถปรับระดับไดงาย 

1.4.1.9 สามารถตรวจจับชิ้นงานตามที่ตองการได 

1.4.1.10 สามารถตรวจจับที่มีพื้นผิวที่ผิดปกติได 

1.4.1.11 ซอฟตแวรตองมีความยืดหยุนสําหรับพัฒนาตอยอด ในเชิงอุตสาหกรรม 

1.4.1.12 ซอฟตแวรสามารถเชื่อมตอกับ PLC ผาน TCP IP หรือชองทางอ่ืนๆ บนพื้นฐานของ 

Ethernet connection 

1.4.1.13 ระบบประมวลผลจะตองเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือแลปท็อป พรอมหนา

จอแสดงผลขนาด 15 นิ้วขึ้นไป 

1.4.1.14 กลองที่ใชในระบบจะตองเปน Industrial camera และประมวลผลผาน

คอมพิวเตอร โดยความละเอียดตองมากกวาหรือเทากับ  5 ลานพิกเซล (2592 x 1944) 

มีเฟรมเรท 10 FPS ขึ้นไป 

1.4.1.15 ระบบตองรองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกผาน Ethernet connection ได

มากกวา 2 อยาง 

1.4.1.16 ระบบสองสวางเพื่อควบคุมแสงภายนอกตองอยูในชดุเดียวกัน และตองสามารถหา

ทดแทนไดเม่ือชํารุด 
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1.4.1.17 โครงสราง/การจับยึด ตองสามารถปรับระดับตางๆ ไดงาย 

1.4.1.18 พื้นฐานของซอฟตแวรตองสามารถตรวจจับชิ้นงานที่ตองการได และตองสามารถ

ปรับแตงคาพารามิเตอรไดโดยงาย 

1.4.1.19 พื้นฐานของซอฟรแวรตองสามารถตรวจสอบผิวชิ้นงานที่ผิดปกตไิด ไมนอยกวา  

5 mm. และตองสามารถปรับแตงคาพารามิเตอรไดโดยงาย 

1.4.1.20 พื้นฐานของซอฟตแวรเกี่ยวกับกลอง ตองรองรับการเพิ่มเครื่องการประมวลผลภาพ 

ผานทาง source code 

 

ครุภัณฑประกอบรายการ 
 

2 โตะปฎิบัติการพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด 

2.1 รายละเอียดทั่วไป 

2.1.1 โตะทดลองขนาด (ยาวxสูงxกวาง) 1500x750x750 มม. 

2.1.2 โตะเอนกประสงคชนิดพับเก็บได หนาโตะปดผิวโฟเมกาสีขาว 

2.1.3 โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

2.1.4 หนาท็อปโตะสีขาว 

2.1.5 ความหนาของหนาโตะมีขนาดไมนอยกวา 20 มม. 

2.1.6 เกาอ้ีปฎิบัติการมีจํานวน 2 ตัวตอชุด รายละเอียดดังนี้หรือดีกวา 

2.1.6.1 เปนเกาอ้ีหัวกลม 

2.1.6.2 ที่นั่งบุดวยฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม 

2.1.6.3 มีลอเลื่อน จํานวนไมนอยกวา 3 ลอ 

2.1.6.4 โครงขาเกาอี้เปนขาเหล็ก 

 

3 ตูเก็บเครื่องมือจํานวน 1 ชุด 

3.1 รายละเอียดทั่วไป 

3.1.1 ตูเหล็กสูงบานเปดกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

3.1.2 ผลิตจากแผนเหล็ก หนา 0.6 มม. พนสี 

3.1.3 บานเปดกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝง พรอมกุญแจล็อก 

3.1.4 แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน 

3.1.5 มีขนาดไมนอยกวา 91.7 × 45.7 × 185 ซม. 
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4 การติดตั้ง 

การติดตั้งครุภัณฑประกอบหองปฎิบัติการระบบควบคุมของคณะวิศวกรรมศาสตร ตองทําการติดตั้ง

และทวนสอบสเปคของอุปกรณ ซึ่งตองทําทีห่องปฎิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

5 การทดสอบอุปกรณเพื่อการรับมอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของครุภัณฑหองปฎิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรมของคณะ

วิศวกรรมศาสตร เพื่อท่ีจะรับมอบใหเปนไปตามคุณสมบัตขิองครุภัณฑท่ีกําหนดตามขอ 1  

6 การรับประกัน 

6.1 มีประกันสําหรับครุภัณฑ อุปกรณประกอบ และคาแรง เปนเวลา 1 ป 

6.2 ในชวงระยะประกันการบริการทุกรายการตองไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

6.3 กรณีแจงซอมครุภัณฑ ตัวแทนผูจําหนายจะตองเดินทางมาถึงภายใน 7 วัน หลังการแจงซอมทุก

ครั้ง 

6.4 ในชวงระยะเวลาประกันตองมีบริการหลังการขายจากตัวแทนจําหนาย หรือบริษัทผูผลิตอยางนอย 

1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาทางคณะวิศวกรรมศาสตร จะไดรับบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดี

เยี่ยม 

7 บริการหลังการขาย 

บริษัทผูแทนจําหนายมีบริการหลังการขาย เชน การซอมบํารุงประจําปของครุภัณฑ ภายหลังจากหมด

ระยะเวลาประกัน อยางนอย 1 ป 

8 การอบรม 

หลังการติดตั้งตองมีการฝกอบรมการใชงาน การใชครุภัณฑสําหรับผูใชเครื่องและวิศวกร ณ ที่ติดตั้ง 

หองปฎิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเสร็จสิ้นกอนมีการสงมอบเครื่อง 

9 คูมือ 

มีคูมือการใชงานและคูมือบํารุงรักษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อยางนอย 1 ชุด พรอมไฟล

อิเล็กทรอนิกส 

10 ที่อยูติดตอ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เลขที่ 222 ม. 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

หมายเลขโทรศัพท 074-609600 ตอ 3602-3 

อีเมลล mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th 

 


