
 

          

 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ

หุนยนตในอุตสาหกรรม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด

ราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน) ตามรายการ ดังนี ้

 ครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

             1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

             2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

               3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

             4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

            5.  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

            6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

         7.  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

            8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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             9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   

ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

              10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

           ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน

วันที่ ........................ระหวางเวลา .............. น. ถึง .............. น. 

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

      ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ตอ 7163 ในวันและเวลาราชการ 

     ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรดสอบถาม

มายังมหาวิทยาลัยทักษิณ ผานทางอีเมล mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th หรือชองทาง

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่………….เดือน............................. พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th               ใน

วันที…่……..เดือน......................... พ.ศ. 2564 

  ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

  

 

 

(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวน

ที่ 2) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

(ราง) เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขที่ .................../2564 

การซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

ลงวันที่.......................................... 

………………………………….. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

 ครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 

พัสดุที่จะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

             1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                     1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                   1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                     1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                    1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                         (1) หลักประกันสัญญา 

                     1.5 บทนิยาม 

                           (1)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                         (2)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                   1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                           (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                          (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

       2.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                    2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

                    2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                     2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                    2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 
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                      2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                     2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                   2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                     2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ เขายื่นขอเสนอใหแก  

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

                    2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

                     2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

            3.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

                      3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                        (1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                              (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ

หุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                        (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม

ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                          (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                          (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                               (4.1)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                               (4.2)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
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                          (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                               ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบใน

ขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                    3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                        (1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                           (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 

                           (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                             ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

          4.  การเสนอราคา 

                   4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย 

ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

              4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ

ราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน 

ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

                          ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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                    4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 150 วัน นับถัดจาก        

วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหสงมอบพัสด ุ

                    4.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑหองปฏิบัติการหุนยนตในอุตสาหกรรม ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ 

                            สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 7 วัน 

                    4.5 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ    

เฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม

เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

                     4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ระหวางเวลา .............. น. ถึง .............. น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                     4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 

เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                    4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตาม

ขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ

รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอน

หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะ

พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอราย

นั้นมิใช เปนผูริ เริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ 

มหาวิทยาลัย 

                    4.9 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
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                            (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                             (2)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                            (3)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 

                            (4)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                             (5)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

           5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                    5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัย

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                     5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                          กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                    5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น

ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น 

                      5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณดีังตอไปนี ้

                          (1)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 

                           (2)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                            (3)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                    5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเตมิได  
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มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

                  5.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 

หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                         ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ

สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 

มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                  5.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอืน่ใดในการ

เสนอราคา 

            6. การทําสัญญาซื้อขาย 

                    6.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 

                      6.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน 5 วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปน

หนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน

เงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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                           (1) เงนิสด 

                           (2)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค          

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 

                           (3) หนั ง สื อ ค้ํ า ป ร ะกั น ขอ ง ธ น าค า ร ภ าย ในป ระ เทศ  ต า มตั ว อย า ง ที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

                           (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม

ตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

                           (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ไดรับ

มอบไวแลว 

           7. คาจางและการจายเงิน 

                   มหาวิทยาลัย จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

            8. อัตราคาปรับ 

                     คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง

ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

           9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

             10. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                      10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2564 

                           การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 แลวเทานั้น 
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                    10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ

ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                            (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                           (2)  จัดการใหสิ่ งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                           (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                    10.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน

หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

                   10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                    10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง

กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น

ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                     10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

                          (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                           (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ

เสนอราคา 

                           (3) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย               

หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
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                            (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง                

ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

              11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                   ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

             12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                  มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

            ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

      กุมภาพันธ 2564 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

---------------------------------------------- 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือ 

1.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 
  
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชุดจ าลองการผลิตชิ้นงาน การตรวจสอบด้วยระบบการรับภาพของเครื่อง (machine vision) 
และจัดเรียงด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 

1.1 รายละเอียดท่ัวไป 
เพื่อใช้พัฒนาทักษะของนิสิตและเป็นสือ่การเรยีนการสอนฝกึอบรมใหก้ับหน่วยงาน เกี่ยวกับระบบ

ควบคุมอัตโนมัติมาตราฐานและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
แบบอัตโนมัติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
การผลิต  

 
1.2 รายละเอียดทางเทคนิค  
1.2.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน (Robot 6 Axis) จ านวน 1 ชุด 
1.2.1.1 สามารถควบคุมการท างานของแขนกลได้ไม่น้อยกว่า 6 แกน 
1.2.1.2 แขนกลแกนที่ 1 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +170 ถึง -170 องศา  
1.2.1.3 แขนกลแกนที่ 2 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +45 ถึง -190 องศา 
1.2.1.4 แขนกลแกนที่ 3 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +156 ถึง -120 องศา  
1.2.1.5 แขนกลแกนที่ 4 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +185 ถึง -185 องศา  
1.2.1.6 แขนกลแกนที่ 5 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +120 ถึง -120 องศา 
1.2.1.7 แขนกลแกนที่ 6 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +350 ถึง -350 องศา 
1.2.1.8 แขนกลมีรัศมีการท างานไม่น้อยกว่า 726 มิลลิเมตร 
1.2.1.9 ความสามารถในการท าซ้ า (Repeatability) ไม่เกิน +/- 0.04 มิลลิเมตร  
1.2.1.10 แขนกลสามารถยกโหลดที่มีขนาดน้ าหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า (Payload) 6 กิโลกรัม 
1.2.1.11 แขนกลได้มาตราฐานความสามารถในการปกป้อง IP65  
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1.2.1.12 ชุดควบคุมได้มาตราฐานความสามารถในการปกป้อง IP20 
1.2.1.13 ชุดควบคุมสามารถใช้ได้ดีกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
1.2.1.14 มีซอฟแวร์เทคโนโลยีในการซิงโครไนซ์ (synchronization software) ความเร็วกับชุด

สายพาน  
1.2.1.15 หุ่นยนต์สามารถหยิบช้ินงานได้ขนาดที่ชุดสายพานเคลื่อนที่อยู่ 
1.2.1.16 ระบบมือจับ (Gripper) 1 ชุด 
1.2.1.16.1 สามารถจับช้ินงานขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรได้ 
1.2.1.16.2 สามารถดูดจับช้ินงานได้ด้วยระบบสูญญากาศ 
1.2.1.16.3 สามารถหยิบช้ินงานใส่ถาดได้ 
1.2.1.16.4 ช้ินส่วนยึดจับระหว่างหุ่นยนต์และมือจับต้องแน่นหนา 
1.2.1.16.5 สามารถเช่ือมต่อสัญญาณการท างานและควบคุมการเปิด-ปิดจากหุ่นยนต์ได้ 
1.2.1.16.6 มีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบช้ินงานขณะท างาน 
1.2.1.16.7 ชุดหยิบจับช้ินงานต้องได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 
1.2.1.16.8 มีซอฟแวร์เทคโนโลยีเฉพาะทางส าหรับมือจับ 

 
1.2.2 ระบบการตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบการรับภาพของเครื่อง (Vision system) 
1.2.2.1 ระบบวิช่ัน (vision system) พร้อมซอฟต์แวร์ที่รองรับการเขียนโปรแกรมและสามารถเขียน

พัฒนาเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม  
1.2.2.2 มีระบบแสงส่องช้ินงานอยู่ในชุด (Lighting source) 
1.2.2.3 มีเซนเซอร์ในการตรวจจับช้ินงานที่ไหลผ่าน 
1.2.2.4 มีระบบสัญญาณในการเช่ือมต่อกับหุ่นยนต์และระบบ PLC 
1.2.2.5 ระบบประมวลผลและแสดงผลผ่านหน้าจอขนาดไม่ต่ ากว่า 14 นิ้ว 
1.2.2.6 คุณภาพกล้องต้องได้มาตราฐานในงานอุตสาหกรรม 
1.2.2.7 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5MP (HxV / 2592 px x 1944 px)  Frame rate 14Fps 
1.2.2.8 มีระบบการเช่ือมต่อ Ethernet connection 
1.2.2.9 มีอุปกรณ์จับยึดที่สามารถปรับระดับได้ง่าย 
1.2.2.10 สามารถตตรวจจับช้ินงานตามที่ต้องการได้ 
1.2.2.11 สามารถตรวจจับที่มีพื้นผิวที่ผิดปกติได้ 
1.2.2.12 ซอฟต์แวร์ต้องมีความยืดหยุ่นส าหรับพัฒนาต่อยอด ในเชิงอุตสาหกรรม 
1.2.2.13 ซอฟต์แวร์สามารถเช่ือมต่อกับ PLC ผ่าน TCP/IP หรือช่องทางอื่นๆ บนพื้นฐานของ 

Ethernet Connection 
1.2.2.14 ระบบประมวลผลจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือแลปท็อป พร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด

ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
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1.2.2.15 กล้องที่ใช้ในระบบจะต้องเป็น Industrial camera และประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์โดย
ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า  5 ล้านพิกเซล (2592 x 1944) มีเฟรมเรท 10 FPS ข้ึนไป 

1.2.2.16 ระบบต้องรองรับการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Ethernet connection ได้มากกว่า 2 
อย่าง 

1.2.2.17 ระบบส่องสว่างเพื่อควบคุมแสงภายนอกต้องอยู่ในชุดเดียวกัน และต้องสามารถหาทดแทนได้
เมื่อช ารุด 

1.2.2.18 โครงสร้าง/การจับยึด ต้องสามารถปรับระดับต่างๆ ได้ง่าย 
1.2.2.19 พื้นฐานของซอฟต์แวร์ต้องสามารถตรวจจับช้ินงานที่ต้องการได้ และต้องสามารถปรับแต่ง

ค่าพารามิเตอร์ได้โดยง่าย 
1.2.2.20 พื้นฐานของซอฟร์แวร์ต้องสามารถตรวจสอบผิวช้ินงานที่ผิดปกติได้ ไม่น้อยกว่า 5mm. และ

ต้องสามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ได้โดยง่าย 
1.2.2.21 พื้นฐานของซอฟต์แวร์เกี่ยวกับกล้อง ต้องรองรับการเพิ่มเครื่องการประมวลผลภาพ ผ่านทาง 

source code 
1.2.2.22 เป็นซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์ิ 

 
1.2.3 ชุดจ าลองการจัดเรียงสินค้า (Palletizing) ด้วยหุ่นยนต์ 6 แกน (Industrial Robot) จ านวน 

1 ชุด 
1.2.3.1 คุณลักษณะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot Arm) จ านวน 1 ชุด 
1.2.3.2 สามารถควบคุมการท างานของแขนกลได้ไม่น้อยกว่า 6 แกน 
1.2.3.3 แขนกลแกนที่ 1 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +170 ถึง -170 องศา  
1.2.3.4 แขนกลแกนที่ 2 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +45 ถึง -190 องศา 
1.2.3.5 แขนกลแกนที่ 3 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +156 ถึง -120 องศา  
1.2.3.6 แขนกลแกนที่ 4 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +185 ถึง -185 องศา  
1.2.3.7 แขนกลแกนที่ 5 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +120 ถึง -120 องศา 
1.2.3.8 แขนกลแกนที่ 6 สามารถหมุนในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า +350 ถึง -350 องศา 
1.2.3.9 แขนกลมีรัศมีการท างานไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร 
1.2.3.10 ความสามารถในการท าซ้ า (Repeatability) ไม่เกิน +/- 0.04 มิลลิเมตร  
1.2.3.11 แขนกลสามารถยกโหลดที่มีขนาดน้ าหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า (Payload)  10 กิโลกรัม 
1.2.3.12 แขนกลได้มาตราฐานความสามารถในการปกป้อง IP65  
1.2.3.13 ชุดควบคุมได้มาตราฐานความสามารถในการปกป้อง IP20 
1.2.3.14 ชุดควบคุมสามารถใช้ได้ดีกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
1.2.3.15 มีซอฟแวร์เทคโนโลยีในการควบคุมการท างานของระบบมือจับ  
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1.2.3.16 ระบบมือจับ (Gripper) 1 ชุด 
1.2.3.16.1 สามารถจับช้ินงานขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรได้ 
1.2.3.16.2 สามารถดูดจับช้ินงานได้ด้วยระบบสูญญากาศ 
1.2.3.16.3 สามารถหยิบถาดได้ 
1.2.3.16.4 สามารถหยิบถาดใส่ช้ินงานใส่ถาดได้ 
1.2.3.16.5 ช้ินส่วนยึดจับระหว่างหุ่นยนต์และมือจับต้องแน่นหนา 
1.2.3.16.6 สามารถเช่ือมต่อสัญญาณการท างานและควบคุมการเปิด-ปิดจากหุ่นยนต์ได้ 
1.2.3.16.7 มีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบช้ินงานขณะท างาน 
1.2.3.16.8 ชุดหยิบจับช้ินงานต้องได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 
1.2.3.16.9 มีซอฟแวร์เทคโนโลยีเฉพาะทางส าหรับมือจับ 

 
1.2.4 อุปกรณ์ส าหรับวางและจัดเรียงชิ้นงาน (Tray for palletizer)  1 ชุด 
1.2.4.1 ตัวรับและส่งช้ินงานต้องมีระบบตรวจจับและส่งช้ินงานออกอย่างแม่นย า 
1.2.4.2 สามารถบรรจุช้ินงานได้ 
1.2.4.3 มีโครงสร้างแน่นหนาและตัวปรับระดับได้อย่างง่าย 
1.2.4.4 มีระบบตรวจสอบถาดใส่ช้ินงานตามต าแหน่ง 
1.2.4.5 ถาดวางช้ินงานต้องยึดติดอย่างแน่นหนา และไม่ท าให้ช้ินงานเคลื่อน 
1.2.4.6 มีตัวรองรับถาดใส่ช้ินงาน 
1.2.4.7 ใช้วัสดุที่ทนทานและแข็งแรง 
1.2.4.8 มีตัวเดือยเพื่อเป็นพิกัดในการวางถอดลงในช่อง 
1.2.4.9 มีถาดรองรับส าหรับช้ินงานที่ตรวจสอบจากระบบกล้องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

 
1.2.5 ชุดจ าลองการขนถ่ายสินค้า (De-Palletizing) ด้วยหุ่นยนต์ 4 แกน (SCARA Robot) จ านวน 

1 ชุด 
1.2.5.1 คุณลักษณะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ((Robot Arm) จ านวน 1 ชุด 
1.2.5.2 สามารถควบคุมการท างานของแขนกลได้ไม่น้อยกว่า 4 แกน 
1.2.5.3 แขนกลมีรัศมีการท างานไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร 
1.2.5.4 ความสามารถในการท าซ้ า (Repeatability) ไม่เกิน +/- 0.04 มิลลิเมตร  
1.2.5.5 แขนกลสามารถยกโหลดที่มีขนาดน้ าหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า (Payload)  6 กิโลกรัม 
1.2.5.6 แขนกลได้มาตราฐานความสามารถในการปกป้อง IP20 หรือดีกว่า 
1.2.5.7 ชุดควบคุมสามารถใช้ได้ดีกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
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1.2.5.8 ระบบมือจับ (Gripper) 1 ชุด 
1.2.5.8.1 สามารถจับช้ินงานขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรได้ 
1.2.5.8.2 สามารถดูดจับช้ินงานได้ด้วยระบบสูญญากาศ 
1.2.5.8.3 สามารถหยิบช้ินงานได้ออกจากถาดไปบนสายพานได้ 
1.2.5.8.4 ช้ินส่วนยึดจับระหว่างหุ่นยนต์และมือจับต้องแน่นหนา 
1.2.5.8.5 สามารถเช่ือมต่อสัญญาณการท างานและควบคุมการเปิด-ปิดจากหุ่นยนต์ได้ 
1.2.5.8.6 มีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบช้ินงานขณะท างาน 
1.2.5.8.7 ชุดหยิบจับช้ินงานต้องได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 

 
1.2.6 ระบบสายพานล าเลียง (Conveyor system) 1 ชุด 
1.2.6.1 สามารถถอดประกอบเป็นชุดได้ 
1.2.6.2 มีตัวปรับควบคุมความเร็วของสายพาน 
1.2.6.3 มีสัญญาณเช่ือมต่อหรือตัวบอกความเร็ว  
1.2.6.4 ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 
1.2.6.5 มีปุ่มท างานแบบ Auto / manual 
1.2.6.6 มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency stop) 
1.2.6.7 สามารถส่งค่าความเร็วแสดงผลบนหน้าจอของหุ่นยนต์ได้ 
1.2.6.8 มีระบบตรวจสอบช้ินงานบนสายพาน 
1.2.6.9 มีตัวปรับตั้งระดับและโครงสร้างที่แข็งแรง 

 
1.2.7 ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Control cabinet) 1 ชุด 
1.2.7.1 มีหน้าจอสัมผัสและจอแสดงผลการท างาน (HMI touch screen) ขนาด 7 นิ้วข้ึนไป 
1.2.7.2 สามารถเก็บและดึงข้อมูลไปใช้ในรูปแบบเอกสาร เช่น Excel ,Word เป็นต้น 
1.2.7.3 มีระบบเช่ือมต่อที่ง่ายต่อการใช้งาน 
1.2.7.4 มีระบบ PLC ในการเขียนโปรแกรมควบคุม 
1.2.7.5 มีตู้ใส่อุปกรณ์ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม 
1.2.7.6 มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
1.2.7.7 ใช้สายไฟที่ได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 
1.2.7.8 มีอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนของสัญญาณ 
1.2.7.9 มีชุด Relay แปลงสัญญาณไม่น้อยกว่า 4 ชุด 
1.2.7.10 มีชุดปรับแรงดันลม (Regulate) 
1.2.7.11 มีชุดถังลมสร้างแรงดัน 1 ถัง 
1.2.7.12 มีระบบป้องกันฟ้าฝ่า 
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1.2.8 โปรแกรมจ าลองการท างานแบบ 3 มิติ (Simulation) จ านวน 1 floating license (15 

licenses user หรือมากกว่า) 
1.2.8.1 ใช้โปรแกรมในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ 
1.2.8.2 สามารถสร้างและบันทึก Library อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานได้ 
1.2.8.3 สามารถ CAD Import – CATIA V4/V5/V6, SolidWorks, SolidEdge, STEP, JT  ได้ หรือ

มากกว่า 
1.2.8.4 สามารถ 3D PDF export, AVI HD video export; animation file export ได้ หรือมากกว่า 
1.2.8.5 มี Library ของอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลากหลายเช่น สายพานล าเลียง บาเรียร์แสง 
1.2.8.6 โปรแกรมสามารถท างานบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือดีกว่า 

 
1.2.9 คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์  จ านวน 11 ชุด มีรายละเอียดทางเทคนิค 

ดังนี้  
1.2.9.1 Central Processing Unit (CPU) 

– Intel® Core™ i7-9700 Processor (12M Cache, 3.70 GHz up to 4.70 GHz) เทียบเทา่
หรือดีกว่า 

– RAM 16GB หรือมากกว่า  
– SSD 256GB SSD M.2 PCIe OPAL หรือมากกว่า 
– HDD 1TB หรือมากกว่า 
– มีหน่วยแสดงผลในงานออกแบบ Nvidia Quadro P620 2 GB 3mDP HP (Free 1 x 

Adapter mDP to VGA) หรือดีกว่า 
– Front: USB-C, 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Gen 2, Microphone jack, Combo 

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

มากกว่า 
– 3-in-1 card reader หรือมากกว่า 
– DVD Writer 
– USB Thai Keyboard/Mouse หรือดีกว่า 
– Power Supply 250W หรือดีกว่า 

1.2.9.2 Display 
– 21-inch FHD Max Resolution 1920x1080 หรือดีกว่า 
– Panel Type VGA หรือดีกว่า 
– 16:9 brightness : 250cd/m2 หรือดีกว่า 
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– Response Time 4 ms หรือดีกว่า 
– Contrast Ratio 3000:1 หรือดีกว่า 
– Interface: VGA, HDMI 1.4 หรือดีกว่า 

1.2.10 มีระบบการท างานแบบปิด (Close loop) 
1.2.11 มีระบบความปลอดภัยมาตราฐาน (Safety system) 
1.2.12 มีชุดตรวจสอบและรองรับช้ิบงาน (Jig fixture) 
1.2.13 มีชุดตรวจสอบความเร็วสายพานเช่ือมต่อกับแขนกล (Conveyor tracking) 
1.2.14 แบบ 3 มิติ และ 2 มิติ (3D and 2D drawing) ของชุดจ าลองการตรวจสอบช้ินงานด้วยระบบการ

รับภาพและจัดเรียงด้วยแขนกลอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 
1.2.15 มีการเข้างานภายใน 72 ช่ัวโมงนับจากแจ้งซ่อม 
1.2.16 มีบริการ Preventive Maintenance (PM) ในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 4 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
1.2.17 มีบริการอบรมการใช้งานหุ่นยนต์ ในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
1.2.18 มีก าหนดการจัดส่งเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ท าสัญญา 
1.2.19 โต๊ะปฎิบัติการจ านวน 11 ตัว มีรายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกว่า 

1.2.19.1 โต๊ะทดลองขนาด (ยาวxสูงxกว้าง) 1500x750x750 มม. 
1.2.19.2 โต๊ะเอนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ หน้าโต๊ะปิดผิวโฟเมก้าสีขาว 
1.2.19.3 โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
1.2.19.4 หน้าท็อปโต๊ะสีขาว 
1.2.19.5 ความหนาของหน้าโต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. 

1.2.20 เก้าอ้ีจ านวน 21 ตัว มีรายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกว่า 
1.2.20.1 เป็นเก้าอี้หัวกลม 
1.2.20.2 ที่นั่งบุด้วยฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม 
1.2.20.3 มีล้อเลื่อน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ล้อ 
1.2.20.4 โครงขาเก้าอี้เป็นขาเหล็ก 

1.2.21 ตู้เก็บเครื่องมือจ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดท่ัวไปดังนี้หรือดีกว่า 
1.2.21.1 ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก จัดเก็บ 4 ช้ัน 
1.2.21.2 ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม. พ่นสี 
1.2.21.3 บานเปิดกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก 
1.2.21.4 แผ่นช้ันวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 
1.2.21.5 มีขนาดไม่น้อยกว่า 91.7 × 45.7 × 185 ซม. 
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2. การติดตั้ง 
การติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบ ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องท าการ

ติดตั้งและทวนสอบคุณสมบัติ  (specification) ของอุปกรณ์ ซึ่ งต้องท าที่ ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้อง
ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ทันทีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. การทดสอบอุปกรณ์เพ่ือการรับมอบ 

การทดสอบประสิท ธิภาพของครุ ภัณฑ์ ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม  ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะรับมอบให้เป็นไปตามคุณสมบัติ (specification) ของครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ 1  

 
4. การรับประกัน 
4.1 มีประกันส าหรับครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ และค่าแรง เป็นเวลา 1 ป ี
4.2 ในช่วงระยะประกันการบริการทุกรายการต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
4.3 กรณีแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ตัวแทนผู้จ าหน่ายจะต้องเดินทางมาถึงภายใน 7 วัน หลังการแจ้งซ่อมทุกครั้ง 
4.4 ในช่วงระยะเวลาประกันต้องมีบริการหลังการขายจากตัวแทนจ าหน่าย หรือบริษัทผู้ผลิตอย่างน้อย 1 
ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม 

 
5. บริการหลังการขาย 

บริษัทผู้แทนจ าหน่ายมีบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมบ ารุงประจ าปีของครุภัณฑ์ ภายหลังจากหมด
ระยะเวลาประกัน อย่างน้อย 1 ป ี

 
6. การอบรม 

หลังการติดตั้งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งาน การใช้ครุภัณฑ์ส าหรับผู้ใช้เครื่องและวิศวกร ณ ที่ติดตั้ง 
ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นก่อนมีการส่งมอบเครื่อง โดย
การฝึกอบรม (Training) จะต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยผู้เช่ียวชาญทางหุ่นยนต์ที่มีประสบการณ์ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมดังนี้   

1. การใช้งานชุดจ าลองการตรวจสอบช้ินงานด้วยระบบการรับภาพและจัดเรียงด้วยแขนกล
อุตสาหกรรม 

2. การอบรมการเรื่องความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
2.1 ความปลอดภัยทั่วไป (General Safety) 
2.2 การอบรมการใช้งานโปรแกรม (Robot programming Training) 
2.3 ระบบของหุ่นยนต์อุสาหกรรมเบื้องต้น (Robot system) 



 

9/9 
 

2.4 ระบบพิกัดการเคลื่อนที่ (Coordinate system) 
2.5 การติดตั้งหุ่นยนต์ (setup) 
2.6 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Programming) 
2.7 การสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณอินพุท เอาท์พุท (Logic Programming)  
3. การอบรมโปรแกรมจ าลองการท างานแบบ 3 มิติ (Simulation) 

 
7. คู่มือ 

7.1 เอกสารส าหรับปฏิบัติงานและใบงานประกอบการทดลองจ านวน 1 เล่มต่อชุด พร้อมไฟล์
เอกสารในรูปแบบ Word และ PDF โดยบันทึกข้อมูลใน แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ 

7.2 เอกสารส าหรับปฏิบัติการพร้อมค าตอบ จ านวน 1 เล่มต่อชุด พร้อมไฟล์เอกสารในรูปแบบ 
Word และ PDF โดยบันทึกข้อมูลใน แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ 

 
8. ท่ีอยู่ติดต่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เลขที่ 222 ม. 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 3602-3 
อีเมล์ mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th 
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