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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฎิบัติการ 

เมคคาทรอนิกส ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คือ 

1. ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส   จํานวน 1 ชุด 

 

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. ชุดทดลองวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

1.1 รายละเอียดท่ัวไป 

ชุดปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส  เพื่อศึกษาควบคุมระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส 

เรียนรูและฝกทักษะการใชอุปกรณในระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส และฝกทักษะการ

ออกแบบและการควบคุมเบื้องตน จนถึงการประยุกตใชงานระบบไฮดรอลิกสรวมกับเครื่องควบคุม

อัตโนมัติ (PLC) ซึ่งการควบคุมวาลวจะใชไฟ 24VDC เพื่อความปลอดภัยแกผูทดลองใชงานกับระบบ

ไฟฟา 220Vac 50Hz มีใบปฎิบัติการงานเพื่อทําการทดลองและใชในการประกอบการสอน   

 

1.2 รายละเอียดทางเทคนิค  

1.2.1 ชุดนิวเมติกสไฟฟา จํานวน 5 ชุด แตละชุดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1.1 3/2 Roller valve spring return จํานวน 2 ชุด 

1.2.1.2 Two pressure valve จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.3 3/2 way push button valve spring return จํานวน 2 ชุด  

1.2.1.4 3/2 Single pilot valve return จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.5 5/2 Double pilot valve จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.6 5/2 Single solenoid valve spring return จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.7 3/2 Double solenoid valve spring return จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.8 Shuttle valve จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.9 Service unit จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.10 Limit switch จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.11 Double acting cylinder จํานวน 2 ชุด  
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1.2.1.12 Roller lever limit switch, Right จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.13 Relay unit (2 relays) จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.14 Push button switch unit (3 switches) จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.15 Selector switch unit (3 switches) จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.16 Power supply 24VDC 0.8A จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.17 แผงอลูมิเนียมโปรไฟล ขนาดไมนอยกวา (WxH) 1140x600mm. จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.18 ชุดอุปกรณประกอบ ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

1.2.1.18.1 ทอลม PU ขนาดเสนผานกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร จํานวน 10 เมตร  

1.2.1.18.2 ทอลม PU ขนาดเสนผานกลางไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร จํานวน 25 เมตร  

1.2.1.18.3 ขอตอสามทาง ขนาดเสนผานกลางไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร จํานวน 4 ตัว  

1.2.1.18.4 เอกสารประกอบการทดลองพรอม DVD จํานวน 1 ชุด  

1.2.1.18.5 ชุดสายทดลอง ยาวไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จํานวน 30 เสน 

1.2.2 ชุดไฮดรอลิกสไฟฟา จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.2.2.1 กระบอกไฮดรอลิกสสองทาง จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.2 วาลว 4/2 ทาง ทํางานดวยไฟฟา กลับดวยสปริง จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.3 วาลว 4/3 ทาง ทํางานดวยไฟฟา (A,B,P,T close center) จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.4 วาลว 4/3 ทาง ทํางานดวยไฟฟา (A-T,A,B close) จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.5 วาลว 3/2 ทาง ทํางานดวยไฟฟา กลับดวยสปริง จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.6 วาลว 2/2 ทาง ทํางานดวยไฟฟา กลับดวยสปริง จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.7 ชุดจายน้ํามัน แบบ 3 หัวจาย จํานวน 2 ชุด 

1.2.2.8 ปมน้ํามันไฮดรอลิกส จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.9 เกจวัดแรงดันน้ําามัน จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.10 มอเตอรไฮดรอลิกส จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.11 ชุดลิมิตสวิตช ขนาด 1 NO/NC จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.12 เซนเซอรตรวจจับแบบอินดัคทีฟ เอาทพุทแบบ PNP จํานวน 1 ชุด 

1.2.2.13 แผงรีเลย จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี ้

1.2.2.14 มีรีเลย จํานวน 2 ตัว 

1.2.2.15 คอยลพรอม LED ใชกับแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 24 VDC 

1.2.2.16 เอาทพุทรีเลยแบบหนาสัมผัส 4 NO/NC ตอตัว 

1.2.3 แผงสวิตชปุมกดพรอมหลอดไฟ จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.3.1 มีสวิตชปุมกดพรอมหลอดไฟจํานวน 3 ตวั 

1.2.3.2 หลอดไฟใชกับแรงดันไฟฟา 24 VDC 

1.2.3.3 หนาสัมผัส แบบ 1NO/1NC ตอตัว 
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1.2.4 แผงสวิตชช่ิงเพาเวอรซัพพลาย จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.4.1 เอาทพุท 24VDC 5A 

1.2.5 แผงไทมเมอรรีเลย จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.5.1 แบบหนวงเวลาทางาน และหนวงเวลาหยุดทางาน 

1.2.5.2 ระยะเวลาการหนวง 0…10 วินาท ี

1.2.5.3 คอยลพรอม LED ใชกับแรงดันไฟฟา 24 VDC 

1.2.5.4 เอาทพุทแบบหนาสัมผัส 2 NO/NC 

1.2.6 แผ ง  Programmable logic controller (ไ ม ต่ํ า ก ว า จ า กที่ กํ า หนด )  จํ า น วน  1 ชุ ด                  

มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.6.1 Programmable logic controller (PLC) จากโซนยุโรปหรือประเทศญี่ปุน เปนรุนใหม 

1.2.6.2 ใชกับแรงดันไฟฟา 220VAC 50Hz 

1.2.6.3 ขนาดอินพุท/เอาทพุท แบบ 8DI(24VDC) / 6DO (relay) 

1.2.6.4 ขนาดอนาลอกอินพุท 2AI (0…10VDC) 

1.2.6.5 แรงดันไฟฟาเอาทพุทสาหรับเซนเซอร ขนาด 24VDC 0.3A 

1.2.6.6 หนวยความจําใชงาน 

- Work: 25 Kbytes 

- Load: 1 Mbytes 

- Retentive: 2 Kbytes 

1.2.6.7 High-speed counters สูงสุด 4 ชุด 

– Single phase: 3 at 100 kHz and 1 at 30 kHz clock rate 

– Quadrature phase: 3 at 80 kHz and 1 at 20 kHz clock rate 

1.2.6.8 ความเร็วการประมวลผล 

- Boolean: 0.1 us/instruction 

- Move Word: 12 us/instruction 

- Real math: 18 us/instruction 

1.2.6.9 พอรทการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแบบ LAN จํานวน 1 พอรต 

1.2.6.10 ชุดโปรแกรม PLC จํานวน 1 ชุด 

1.2.7 ชุดสายน้ํามันไฮดรอลิกส มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.7.1 สายน้ํามันยาว 0.65 เมตร จํานวน 12 เสน 

1.2.7.2 สายนามันยาว 1.2 เมตร จํานวน 8 เสน 

1.2.8 ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณไฮดรอลิกสไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

1.2.9 ชุดแผงอลูมิเนียมโปรไฟลขนาดไมต่ํากวา (WxH) 1140x800 มิลลิเมตร พรอมขามีลอเลื่อน 

จํานวน 1 ชุด 
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1.2.10 ชุดแผนภาพสัญลักษณแมเหล็ก จํานวน 1 ชุด 

1.2.11 ชุดเอกสารประกอบการทดลองพรอม CD จํานวน 1 ชุด 

1.2.12 ชุดสายตอวงจรทางไฟฟา จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.12.1 ความยาว 50 cm. จํานวน 20 เสน 

1.2.12.2 ความยาว 100 cm. จํานวน 30 เสน 

1.2.13 ชุดตัวตอสามทาง จํานวน 6 ชุด 

1.2.14 คอมพิวเตอรและซอฟแวรสําหรับควบคุมชุดทดสอง จํานวน 6 ชุด โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1.2.14.1 Central Processing Unit (CPU) 

– Intel® Core™ i7-9700 Processor (12M Cache, 3 .70 GHz up to 4 .70 GHz) 

เทียบเทาหรือดีกวา 

– RAM 16GB หรือมากกวา  

– SSD 256GB SSD M.2 PCIe OPAL หรือมากกวา 

– HDD 1TB หรือมากกวา 

– มีหนวยแสดงผลในงานออกแบบ Nvidia Quadro P620 2 GB 3mDP HP (Free 1 x 

Adapter mDP to VGA) หรือดีกวา 

– Front: USB-C, 2  x USB 3 . 1  Gen 1 , 2  x USB 3 . 1  Gen 2 , Microphone jack, 

Combo audio jack หรือมากกวา 

– Rear: 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, 2 x DisplayPort, RJ45, Audio jack out 

หรือมากกวา 

– 3-in-1 card reader หรือมากกวา 

– DVD Writer 

– USB Thai Keyboard/Mouse หรือดีกวา 

– Power Supply 300W หรือดีกวา 

1.2.14.2 Display 

– 21-inch FHD Max Resolution 1920x1080 หรือดีกวา 

– Panel Type VGA หรือดีกวา 

– 16:9 brightness : 250cd/m2 หรือดีกวา 

– Response Time 4 ms หรือดีกวา 

– Contrast Ratio 3000:1 หรือดีกวา 

– Interface: VGA, HDMI 1.4 หรือดีกวา 
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1.2.15 ดิจิตอลมัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้หรือดีกวา มีรายละเอียดดังไปนี้ 

1.2.15.1 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร คํานวณคาแบบ True-RMS 

1.2.15.2 มีฟงกชั่นวัด แรงดัน AC, แรงดัน DC, แรงดัน  AC+DC, กระแส  AC, กระแส DC, กระแส 4-

20 mA, Resistance, Capacitance, Conductance, Frequency, วัดความตอเนื่อง, ไดโอด

, อุณหภูม,ิ และแปลงคาเดซิเบล 

1.2.15.3 ตัวเครื่องมีระบบแมคคานิคชัตเตอร เพื่อปองกันความเสียหายของเครื่องจากการเสียบสายโพ

รบไมตรงกับประเภทการใชงาน 

1.2.15.4 ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1,000 และโวลท CAT IV 600 โวลท 

1.2.15.5 หนาจอของตัวเครื่องจะมีการเตือนโดยเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อมีการวัดแรงดันเกิน 1,000 โวลท 

1.2.15.6 ตัวเครื่องมีฟงกชั่น Low pass filter เพื่อตัดสัญญาณรบกวนที่ cut off frequency 630Hz 

1.2.15.7 ตัวเครื่องมีฟงกชั่น  DC+AC Volt เพื่อดูคาแรงดัน ripple  ในระบบ DC Charging ได  

1.2.15.8 ตัวเครื่องมีฟงกชั่นสําหรับวัดกระแส 4-20 mA และแปลงคา 4-20 mA ในรูปแบบ เปอรเซ็นต

ได 

1.2.15.9 ตัวเครื่องสามารถแสดงคาการวัด max, min ได 

1.2.15.10 ตัวเครื่องมีฟงกชั่น Decibel conversion (dBm/dBV) ในโหมด AC volt  

1.2.15.11 สามารถบันทึกคาที่วัดไดลงตัวเครื่องสูงสุด 400 คา 

1.2.15.12 สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผาน port USB ได 

1.2.15.13 ยานการวัดและความแมนยํา    

- DC Voltage: 60.000 m/600.00m/6.0000/60.000/600.00/1000.0V ±0.025 % 

rdg. ±2 dgt. หรือดีกวา 

- AC Voltage: 60.000 m/600.00m/6.0000/60.000/600.00/1000.0V ±0.2% 

rdg. ±25 dgt. หรือดีกวา 

- AC+DC Voltage: 6.0000/60.000/600.00/1000.0V ±0.3 % rdg. ±30 dgt. 

- DC Current: 600.00 μ/6000.0 μ/60.000 m /600.00m/6.0000/10.000A 

± 0.05 % rdg. ±5 dgt. หรือดีกวา 

- AC current: 600.00 μ/6000.0 μ/60.000m/600.00m/6.0000/10.000A  

± 0.6 % rdg. ±5 dgt. หรือดีกวา 

- Resistance: 60.000/600.00/6.0000k/60.000k/600.00k/6.0000M/60.00M/ 

600.0MΩ ±0.03 % rdg. ±2 dgt. หรือดีกวา 

- Capacitance: 1.000n/10.00n/100.0n/1.000μ/10.00μ/100.0μ/1.000m/ 

10.00m/100.0mF ±1.0 % rdg. ±5 dgt. หรือดีกวา 

- Frequency: 99.999 Hz/999.99 Hz/9.9999 kHz/99.999/kHz/500.00 kHz  
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±0.005% rdg. ±3 dgt. หรือดีกวา 

- Conductance: 600.00 nS ±1.5 %rdg. ±10 dgt. หรือดีกวา 

1.2.16 ชุดฝกจะตองประกอบเปนชุดสําเร็จรูปมาจากโรงงานผูผลิตชุดฝก ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการ

ผลิต ISO หรือ DIN หรือ CE ดานการผลิตชุดฝกและสื่อการสอน โดยเปนสินคาที่มีผลิตอยูแลวใน

สายการผลิตปจจุบัน และสามารถตรวจสอบจากเว็บไซตผูผลิตได 

1.2.17 ชุดสายน้ํามันไฮดรอลิกส มีรายละเอียดดังไปนี ้

1.2.17.1 สายน้ํามันยาว 0.65 เมตร จํานวน 12 เสน 

1.2.17.2 สายนามันยาว 1.2 เมตร จํานวน 8 เสน 

1.2.17.3 ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณไฮดรอลิกสไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

1.2.17.4 ชุดแผงอลูมิเนียมโปรไฟลขนาดไมต่ํากวา (WxH) 1140x800 มิลลิเมตร พรอมขามีลอเลื่อน 

จํานวน 1 ชุด 

1.2.17.5 ชุดแผนภาพสัญลักษณแมเหล็ก จํานวน 1 ชุด 

1.2.17.6 ชุดเอกสารประกอบการทดลองพรอม CD จํานวน 1 ชุด 

1.2.18 ชุดสายตอวงจรทางไฟฟา จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังไปนี ้

1.2.18.1 ความยาว 50 cm. จํานวน 20 เสน 

1.2.18.2 ความยาว 100 cm. จํานวน 30 เสน 

1.2.19 ชุดตัวตอสามทาง จํานวน 6 ชุด 

1.2.20 มีกําหนดการจัดสงชุดทดองพรอมอุปกรณ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทําสัญญา 

 

1.2.21 โตะปฎิบัติการจํานวน 11 ตัว มรีายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกวา 

1.2.21.1 โตะทดลองขนาด (ยาวxสูงxกวาง) 1500x750x750 มม. 

1.2.21.2 โตะเอนกประสงคชนิดพับเก็บได หนาโตะปดผิวโฟเมกาสีขาว 

1.2.21.3 โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

1.2.21.4 หนาท็อปโตะสีขาว 

1.2.21.5 ความหนาของหนาโตะมีขนาดไมนอยกวา 20 มม. 

 

1.2.22 เกาอี้จํานวน 21 ตัว มรีายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกวา 

1.2.22.1 เปนเกาอ้ีหัวกลม 

1.2.22.2 ที่นั่งบุดวยฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม 

1.2.22.3 มีลอเลื่อน จํานวนไมนอยกวา 3 ลอ 

1.2.22.4 โครงขาเกาอ้ีเปนขาเหล็ก 
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1.2.23 ตูเก็บเครื่องมือจํานวน 1 ชุด มรีายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกวา 

1.2.23.1 ตูเหล็กสูงบานเปดกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

1.2.23.2 ผลิตจากแผนเหล็ก หนา 0.6 มม. พนสี 

1.2.23.3 บานเปดกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝง พรอมกุญแจล็อก 

1.2.23.4 แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน 

1.2.23.5 มีขนาดไมนอยกวา 91.7 × 45.7 × 185 ซม. 

 

2 การติดตั้ง 

การติดตั้งครุภัณฑประกอบ หองปฎิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร ตองทํา

การติดตั้งและทวนสอบคุณสมบัติ (specification) ของอุปกรณ ซึ่งตองทําที่หองปฎิบัติการวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ผู เสนอราคาจะตอง

ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหครุภัณฑสามารถใชงานไดทันทีและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3 การทดสอบอุปกรณเพื่อการรับมอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของครุภัณฑหองปฎิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร เพื่อที่จะรับมอบใหเปนไปตามคุณสมบัต ิ(specification) ของครุภัณฑที่กําหนดตามขอ 1  

 

4 การรับประกัน 

4.1 มีประกันสําหรับครุภัณฑ อุปกรณประกอบ และคาแรง เปนเวลา 1 ป 

4.2 ในชวงระยะประกันการบริการทุกรายการตองไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

4.3 กรณีแจงซอมครุภัณฑ ตัวแทนผูจําหนายจะตองเดินทางมาถึงภายใน 7 วัน หลังการแจงซอมทุกครั้ง 

4.4 ในชวงระยะเวลาประกันตองมีบริการหลังการขายจากตัวแทนจําหนาย หรือบริษัทผูผลิตอยางนอย 1 

ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาทางคณะวิศวกรรมศาสตร จะไดรับบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม 

 

5 บริการหลังการขาย 

บริษัทผูแทนจําหนายมีบริการหลังการขาย เชน การซอมบํารุงประจําปของครุภัณฑ ภายหลังจากหมด

ระยะเวลาประกัน อยางนอย 1 ป 

 

6 การอบรม 

หลังการติดตั้งตองมีการฝกอบรมการใชงาน การใชครุภัณฑสําหรับผูใชเครื่องและวิศวกร ณ ที่ติดตั้ง 

หองปฎิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเสร็จสิ้นกอนมีการสงมอบเครื่อง 

และตองสงหัวขอการอบรมใหกอนการอบรมอยางนอย 1 สัปดาห 
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7 คูมือ 

7.1  เอกสารสําหรับปฏิบัติงานและใบงานประกอบการทดลองจํานวน 1 เลมตอชุด พรอมไฟล

เอกสารในรูปแบบ Word และ PDF โดยบันทึกขอมูลใน แผนซีดี หรือ ดีวีดี หรืออุปกรณบันทึกขอมูลอื่นๆ 

7.2  เอกสารสําหรับปฏิบัติการพรอมคําตอบ จํานวน 1 เลมตอชุด พรอมไฟลเอกสารในรูปแบบ 

Word และ PDF โดยบันทึกขอมูลใน แผนซีดี หรือ ดีวีดี หรืออุปกรณบันทึกขอมูลอื่นๆ 

 

8 ที่อยูติดตอ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เลขที่ 222 ม. 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

หมายเลขโทรศัพท 074-609600 ตอ 3602-3 

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