ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ซื้อชุดปฏิบัตกิ ารนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอล
และ AI พร้อมสื่อการสอน ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จานวน 1 ชุด
๑. ความเป็นมา
วิวัฒนาการของศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะและ
ระบบอัตโนมัติมีความสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมของประเทศจากยุค Industry
3.0 (Computer and Automation) ไปเป็น Industry 4.0 (Cyber Physical System) พร้อมกันนี้ศาสตร์
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นกลไกสาคัญยิ่งสาหรับการพัฒนาระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสู่ในโรงงานแห่ง
อนาคต หรือ Industry 5.0 (Mass Customization & Cyber Physical Cognitive System) ซึ่งคนและ
เครื่องจักรจะทางานใกล้ชิดกันมากขึ้น (Collaborative robots: COBOTs) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI พร้อมสื่อการสอน เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ นี้ จะมีบทบาท
สาคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ
(Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) และ โลจิสติกส์
อัจฉริยะ (Smart Logistics)
นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมฯ ดังกล่าวนี้ จะสอดคล้องกับแผนการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
อุตสากรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ของประเทศ ซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI พร้อมสื่อการ
สอน เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด เพื่อใช้สาหรับ
การจัดการเรียนการสอนด้านการสนับสนุนสายการผลิตในโรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ฟาร์ม-อัจฉริยะ และ
โลจิสติกส์อัจฉริยะ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา
๓.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม/จังหวัด/สานักงานบัญชี
กลาง
3.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมี
การกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้อง
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ดังเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน ๑2๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
๖.๑ กาหนดส่งมอบภายใน ๑2๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
๖.๒ กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6๐ วัน
๖.๓ สถานที่ส่งมอบ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณจานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖5
๘. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาดจากผู้มีอาชีพขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด แม็กซ์โฟลปั๊ม อินเตอร์เทรด
บริษัท ออโตไดแด็กติก จากัด บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จากัด
๙. เกณฑ์ในการพิจารณา
ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและราคาต่าสุด
๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๓๐๖๐
e-mail: sirijan@buu.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอล
และ AI พร้อมสื่อการสอน ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จานวน 1 ชุด
ภายในชุดประกอบด้วยรายการดังนี้
1. ชุดฝึกแขนกลดิจิตอลแบบ 4 แกน
2. ชุดฝึกสำยพำนลำเลียงเพื่อกำรทดสอบ
3. ชุดฝึกรำงเลื่อนสำหรับทดสอบ
4. ชุดฝึกระบบวิชั่นสำหรับทดสอบ
5. ชุดฝึกควบคุมด้วยระบบ AI
6. ชุดโปรแกรมจำลองระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
7. แขนกลอุตสำหกรรมร่วมปฏิบัติงำนกับมนุษย์ (Collaborative Robot)
8. โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ด้วยปัญญำประดิษฐ์

จำนวน 18 ชุด
จำนวน 5 ชุด
จำนวน 5 ชุด
จำนวน 5 ชุด
จำนวน 5 ชุด
จำนวน 5 โปรแกรม
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 โปรแกรม

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกแขนกลดิจิตอลแบบ 4 แกน จานวน 18 ชุด
1.1 จำนวนแกนกำรเคลื่อนที่ 4 แกนกำรเคลื่อนที่
1.2 ยกนำหนักสูงสุด (Maximum Payload)ได้ไม่เกิน 500 กรัม
1.3 รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ USB, WIFI, Bluetooth หรือดีกว่ำ
1.4 แกนที่ 1 (Base) สำมำรถเคลื่อนที่เชิงมุมในช่วงไม่น้อยกว่ำ –90 องศำ ถึง +90 องศำ
และมีควำมเร็วสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 250 องศำ/วินำที
1.5 แกนที่ 2 (Rear Arm) สำมำรถเคลื่อนที่เชิงมุมในช่วงไม่น้อยกว่ำ 0 องศำ ถึง +85 องศำ
และมีควำมเร็วสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 250 องศำ/วินำที
1.6 แกนที่ 3 (Forearm) สำมำรถเคลื่อนที่เชิงมุมในช่วงไม่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ –10 องศำ ถึง +90
องศำและมีควำมเร็วสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 250 องศำ/วินำที
1.7 แกนที่ 4 (Rotation Servo) สำมำรถเคลื่อนที่เชิงมุมในช่วงไม่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ -90 องศำ ถึง +90
และมีควำมเร็วสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 250 องศำ/วินำที
1.8 มีคอนโทรลเลอร์ ชนิด Integrated Controller
1.9 มีปุ่ม Unlock บนแขนกล สำหรับใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยแขนกลเพื่อบันทึกเส้นทำงกำรเคลื่อนที่
บนซอฟต์แวร์ได้
1.10 สำมำรถใช้งำนกับแหล่งจ่ำยไฟ 12 V ได้
1.11 อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

1.11.1 หัวเครื่องปริน 3 มิติขนำดเล็ก
1.11.2 หัวเครื่องยิงเลเซอร์
1.11.3 หัวจับปำกกำ
1.11.4 หัวดูดสูญญำกำศ
1.11.5 หัวมือจับ
1.12 รองรับกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภำยนอกผ่ำน I/O ได้ไม่น้อยกว่ำดังนี
1.12.1 มี I/O ไม่น้อยกว่ำ 10 ช่อง
1.12.2 มีช่องสำหรับจ่ำยแรงดัน 12 V ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
1.12.3 มีช่องสำหรับต่อสเต็ปมอเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
1.13 มีซอฟต์แวร์ที่สำมำรถทำงำนร่วมกับแขนกลได้ โดยมีรำยละเอียดไม่น้อยกว่ำดังนี
1.13.1 มีหน้ำต่ำงควบคุมที่สำมำรถควบคุมแขนกลในโหมดควบคุมทีละแกน (Joint) และโหมด
X, Y, Z
1.13.2 มีฟังก์ชันสำหรับจัดกำร I/O ทังอินพุตและเอำต์พุต
1.13.3 มีฟังก์ชันสำหรับกำรตังค่ำจุด Home เองได้
1.13.4 มีฟังก์ชันในกำรเคลื่อนที่แบบ PTP โดยกำหนดรูปแบบกำรเคลื่อนที่ได้ทังแบบ MOVJ และ
MOVL
1.13.5 มีฟังก์ชันในกำรเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง (ARC Point)
1.13.6 สำมำรถกำหนดค่ำจำนวนรอบกำรทำงำน ควำมเร็ว และกำรเร่งควำมเร็วของแขนกลได้
1.13.7 สำมำรถทำงำนแบบออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอด
1.13.8 มีฟังก์ชันกำรใช้เมำส์สั่งงำนให้แขนกลเคลื่อนที่ตำมกำรเคลื่อนของเมำส์ได้
1.13.9 สำมำรถเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลด้วย Blockly ได้
1.13.10 สำมำรถเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลด้วย Script Pythonได้
1.14 ผู้นำเสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตโดยตรงซึ่งมีเอกสำรแนบมำพร้อมกับกำรยื่นซอง
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย

2. ชุดฝึกสายพานลาเลียงเพื่อการทดสอบ จานวน 5 ชุด
2.1 สำมำรถรับนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 450 กรัม
2.2 มีระยะทำงในกำรลำเลียงไม่น้อยกว่ำ 590 มิลลิเมตร
2.3 มีควำมเร็วสูงสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตรต่อวินำที
2.4 มีกำรเร่งควำมเร็วได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตรต่อวินำที2
2.5 มีโฟโต้เซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว
2.6 มีคัลเลอร์เซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว
2.7 มีชินงำนสีแตกต่ำงกันอย่ำงน้อยกว่ำ 3 สี
2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับตัวแขนกล 4 แกน
เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำนร่วมกัน
3. ชุดฝึกรางเลื่อนสาหรับทดสอบ จานวน 5 ชุด
3.1 สำมำรถรับนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 4,500 กรัม
3.2 สำมำรถเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 950 มิลลิเมตร
3.3 มีควำมเร็วสูงสุดในกำรเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่ำ 140 มิลลิเมตรต่อวินำที
3.4 มีกำรเร่งควำมเร็วได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 140 มิลลิเมตรต่อวินำที2
3.5 มีควำมถูกต้องในกำรเคลื่อนที่ในตำแหน่งเดิมไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิเมตร
3.6 มีควำมถูกต้องในกำรเคลื่อนที่ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
3.7 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับตัวแขนกล 4 แกน
เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำนร่วมกัน
4. ชุดฝึกระบบวิชั่นสาหรับทดสอบ จานวน 5 ชุด
4.1 ชุดกล้อง (Camera )
4.1.1 Sensor ขนำด 1/2.5''CMOS หรือดีกว่ำ
4.1.2 Effective pixels 3,000,000 pixels หรือดีกว่ำ
4.1.3 เป็นแบบสี Color
4.1.4 Pixel ขนำด 2.2 x 2.2 um หรือดีกว่ำ
4.1.5 Frame rate/Resolution 12fps@2,048x1,536 หรือดีกว่ำ
4.1.6 Signal-to-noise ratio 40 dB หรือดีกว่ำ
4.1.7 Dynamic range 60 dB หรือดีกว่ำ
4.1.8 เป็นแบบ Automatic/Manual
4.1.9 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 25 x25x25 mm
4.1.10 เชื่อมต่อด้วย USB 2.0 หรือดีกว่ำ

4.2 ชุดแหล่งกำเนิดแสง (Light Source)
4.2.1 Luminous color White หรือดีกว่ำ
4.2.2 LED quantity 48 LED หรือดีกว่ำ
4.2.3 มีค่ำ Illumination ไม่น้อยกว่ำ 35,000 Lux
4.2.4 Brightness Continuously adjustment, adjustable range:ไม่น้อยกว่ำ 0%-100%
4.2.5 ควำมยำวคลื่นไม่น้อยกว่ำ 455 nm - 457.5 nm
4.2.6 Output voltage ไม่น้อยกว่ำ 12V
4.2.7 Output power ไม่น้อยกว่ำ 3.5 ~ 5W
4.2.8 มีระยะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 35 - 100 mm
4.3 ชุดเลนส์กล้อง (Camera Lens )
4.3.1 Focus ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12mm
4.3.2 ค่ำ image size สูงสุด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/1.8” (φ 9 mm)
4.3.3 Aperture F2.8 - F16 หรือดีกว่ำ
4.3.4 Control mode Aperture Manual
4.3.5 Control mode Focus Point Manual
4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับตัวแขนกล 4 แกน
เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำนร่วมกัน
5. ชุดฝึกควบคุมด้วยระบบ AI จานวน 5 ชุด
5.1 ตัวบอร์ดควบคุมเป็นแบบ Arduino
จำนวน 1 ตัว
5.1.1 มี Microcontroller รุ่น ATmega2560 หรือดีกว่ำ
5.1.2 แรงดันไฟฟ้ำใช้งำน 5V หรือดีกว่ำ
5.13 มีดิจิตอล อินพุท/เอำท์พุท จำนวนไม่น้อยกว่ำ 50 ช่อง
5.1.3 มีอนำล็อก อินพุท จำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง
5.2 ตัวกล้องจับภำพ จำนวน 1 ตัว
5.2.1 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1080 x 600
5.2.2 มีหน่วยควำมจำหลักไม่น้อยกว่ำ ( RAM ) 256 Kbytes
5.2.3 ข้อมูลเอำท์พุทจะเป็นแบบ UART, SPI, I2C หรือดีกว่ำ
5.3 มีโมดูลสวิทช์ปุ่มกด จำนวน 3 ตัว
5.4 มีโมดูลหลอดไฟ จำนวน 3 ตัว
5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับตัวแขนกล 4 แกน
เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำนร่วมกัน

6. ชุดโปรแกรมจาลองระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ จานวน 5 ชุด
6.1 เป็นโปรแกรมที่สำมำรถทำงำนได้แบบ Cross-Platform ทังระบบปฏิบัติกำร Windows 64 บิต Mac
OS และลีนุกซ์
6.2 รองรับเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ 5 รูปแบบคือ Plugins, Embedded Scripts, Add-ons, BlueZero
node , Remote API clients
6.3 รองรับกำรเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ 6 ภำษำคือ C/C++, Python, Java, Matlab, Octave และ Lua
6.4 โปรแกรมรองรับเครื่องมือในกำรพัฒนำโมเดลหุ่นยนต์แบบไดนำมิค/ฟิสิกส์ ได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ตัว คือ
Bullet, ODE, Vortex และ Newton
6.5 โปรแกรมรองรับกำรคำนวณทำงด้ำนแมคคำนิกส์แบบ Inverse Kinematics
6.6 สำมำรถตรวจสอบกำรชนกันของวัตถุในโปรแกรมจำลองได้
6.7 สำมำรถคำนวณระยะทำงระหว่ำงวัตถุในโปรแกรมจำลองได้
6.8 มีเซนเซอร์จำลองแบบพร็อกซิมิตีสำหรับติดตังบนหุ่นยนต์เพื่อตรวจวัดระยะทำงได้โดยมีรูปแบบกำรตรวจ
จับไม่น้อยกว่ำดังนี Ray-type, Randomized ray-type, Pyramid-type, Cylinder-type และ Conetype
6.9 มีเซนเซอร์จำลองแบบวิชั่น (Vision sensor) เพื่อใช้ในกำรตรวจจับวัตถุ
และสำมำรถแสดงผลบนหน้ำต่ำงโปรแกรมจำลองได้
6.10 สำมำรถสร้ำงและรวมชินส่วนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันเป็นหุ่นยนต์
และสำมำรถเชื่อมต่อส่วนประกอบเหล่ำนันเพื่อให้ทำงำนร่วมกันได้บนโปรแกรมจำลองผ่ำน Embedded
script
6.11 สำมำรถสร้ำงเส้นทำงกำรเคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์ได้
6.12 สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรทำงำนของหุ่นยนต์บนโปรแกรมจำลองในรูปแบบกรำฟได้
6.13 สำมำรถ Import ไฟล์รูปภำพ 3D จำกภำยนอก เพื่อนำมำใช้ในโปรแกรมจำลองได้
6.14 โปรแกรมสำมำรถจำลองกำรทำงำนเสมือนจริงแบบ RRS (Realistic Robot Simulation)
6.15 สำมำรถแสดงลำดับของชินส่วนต่ำง ๆ ที่ประกอบเป็นหุ่นยนต์
พร้อมทังสำมำรถเลือกดูแต่ละชินส่วนได้ในโปรแกรมจำลอง
6.16 สำมำรถเลือกโมเดลหุ่นยนต์และแขนกลทำงอุตสำหกรรมจำกไลบรำรี่ในโปรแกรมจำลองเพื่อนำมำเรียนรู้
และเขียนโปรแกรมควบคุมได้
6.17 มีโมเดลตัวอย่ำงของแขนกลทั่วไป

7. แขนกลอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติงานกับมนุษย์ (Collaborative Robot) จานวน 1 ชุด
7.1 หุ่นยนต์ขนำดเล็ก ขนำดกำรรับนำหนักไม่น้อยกว่ำ 0.5 กิโลกรัม
7.2 เป็นแขนกลชนิด 4 แกน
7.3 มีรัศมีทำกำรเมื่อยืดตัวสุดไม่ต่ำกว่ำ 440 มิลลิเมตร
7.4 มีค่ำ repeatability ไม่น้อยกว่ำ ±0.05 มิลลิเมตร
7.5 ระยะกำรหมุนของแต่ละแกนเป็นดังนี
7.5.1 แกนที่ 1 มีระยะทำกำรในช่วงไม่ต่ำกว่ำ -160 องศำถึง +160 องศำ
7.5.2 แกนที่ 2 มีระยะทำกำรในช่วงไม่ต่ำกว่ำ -25 องศำถึง +85 องศำ
7.5.3 แกนที่ 3 มีระยะทำกำรในช่วงไม่ต่ำกว่ำ -25 องศำถึง +105 องศำ
7.5.4 แกนที่ 4 มีระยะทำกำรในช่วงไม่ต่ำกว่ำ -180 องศำถึง +180 องศำ
7.6 ควำมเร็วของกำรเคลื่อนที่แต่ละแกนเป็นดังนี
7.6.1 แกนที่ 1 ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 270 องศำต่อวินำที
7.6.2 แกนที่ 2 ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 270 องศำต่อวินำที
7.6.3 แกนที่ 3 ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 270 องศำต่อวินำที
7.6.4 แกนที่ 4 ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 270 องศำต่อวินำที
7.7 รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ TCP/IP , Modbus TCP เป็นอย่ำงน้อย
7.8 มีจุดเชื่อมต่อแบบดิจิทัลทังฝั่งขำเข้ำและขำออกรวมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง
7.9 มีจุดเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ End Effectors ทังฝั่งขำเข้ำและขำออก รวมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
7.10 มีช่องรับสัญญำณ Encoder ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7.11 มีช่องต่อ Ethernet ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
7.12 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
7.13 มีปุ่ม Hand-teach เพื่อสำมำรถลำกแขนกลให้เคลื่อนที่ด้วยมือได้
7.14 มีโปรแกรมควบคุมกำรทำงำนของแขนกลที่สำมำรถใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows
ซึ่งสำมำรถรองรับกำรเขียน graphical programming และ script programming ได้
7.15 สำมำรถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟขนำด 100 ถึง 240 VAC
7.16 ผู้นำเสนอรำคำต้องได้รับแต่งตังเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือจำกตัวแทนจำหน่ำย
ภำยในประเทศเพื่อกำรบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ
8. โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ จานวน 1 โปรแกรม
8.1 เป็นแพลตฟอร์มที่สำมำรถควบรวมระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญำประดิษฐ์เข้ำด้วยกัน
8.2 กำรเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะ กำรลำกและวำงโมดูลโหนดไปยังหน้ำต่ำงกำรทำงำน
8.3 เป็นโปรแกรมทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่ทำงำนด้ำนกำรมองเห็นและรับรู้วัตถุอัจฉริยะที่ควำมแม่นยำสูง
มีควำมรวดเร็วในกำรประมวลผล มีอัลกอริทึมอัจฉริยะที่หลำกหลำยสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในงำน
อุตสำหกรรมได้

8.4 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับแต่งตังเป็นตัวแทนจำหน่ำยและได้รับสิทธิ์ในกำรจำหน่ำยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย
8.5 โปรแกรมสำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมจริง
8.5.1 เป็นโปรแกรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์ด้ำนกำรมองเห็นและรับรู้วัตถุอัจฉริยะ
โดยสำมำรถใช้งำนควบคุมระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรมได้ในแพลตฟอร์ม
เดียวกัน
8.5.2 โปรแกรมมีโมดูลชุดคำสั่งทั่วไปไม่น้อยกว่าดังนี
- โมดูลกำรเปิดกำรทำงำนของชุดคำสั่งที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ
- โมดูลกำรเปิดกำรทำงำนของชุดคำสั่งที่เชื่อมต่อ
- โมดูลกำรแสดงผลข้อมูล , สถำนะเวลำ, รูปภำพจำกกำรประมวลผลของชุดคำสั่ง
- โมดูลกำรหยุดรอก่อนทำงำนชุดคำสั่งถัดไปที่เชื่อมต่อ(หน่วยเป็นมิลลิวินำที)
- โมดูลกำรตรวจสอบสถำนะของข้อมูล
- โมดูลกำรรวมข้อมูลหรือ กำรทำงำนของชุดคำสั่ง
- โมดูลแสดงข้อควำมที่ตังค่ำไว้ หรือข้อควำมจำกตัวแปรของชุดคำสั่ง
- โมดูลกำหนดค่ำข้อมูล ให้เป็น ตัวเลข ข้อควำม หรือตรรกะจริงเท็จ
- โมดูลตรวจสอบสถำนะของข้อมูล หรือตัวแปรว่ำตรงกับที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่
- โมดูลรอให้คำสั่ง 2 ทำง ออกมำพร้อมกัน
- โมดูลเปิดหรือปิดกำรเชื่อมต่อของเส้นข้อมูลโดยอำศัยสัญญำณที่เข้ำมำยังกล่อง
8.5.3 โปรแกรมมีโมดูลชุดคำสั่งที่ทำงำนด้ำนปัญญำประดิษฐ์ไม่น้อยกว่ำดังนี
- โมดูลคำสั่งที่ใช้ปัญญำประดิษฐ์ในกำรตรวจหำ ตรวจสอบ
หรือจัดหมวดหมู่รูปภำพที่เข้ำมำยังชุดคำสั่ง
- โมดูลสอนให้ปํญญำประดิษฐ์รู้จักวัตถุที่ต้องกำร โดยสำมำรถวำดกรอบบนภำพรอบวัตถุนันๆ
และสร้ำงกรอบที่มีป้ำยกำกับว่ำสิ่งนันคืออะไร
8.5.4 โปรแกรมมีโมดูลสอนให้ปัญญำประดิษฐ์รู้จักวัตถุ โดยใช้ CPU ประมวลผลได้
8.5.5 โปรแกรมมีโมดูลชุดคำสั่งในกำรจัดกำรข้อมูลไม่น้อยกว่ำดังนี
- โมดูลที่สำมำรถเขียนคำสั่งด้วย JavaScript
- โมดูลที่สำมำรถเขียนคำสั่งด้วย PythonScript
- โมดูลที่สำมำรถคำนวณค่ำทำงคณิตศำสตร์
- โมดูลที่สำมำรถเปรียบเทียบค่ำ
8.5.6 โปรแกรมมีโมดูลที่สำมำรถแจ้งเตือนผ่ำนแอพพลิเคชัน LineNotify ได้
8.5.7 โปรแกรมมีโมดูลที่สำมำรถจัดกำรสัญญำณ I/O ได้ โดยสำมำรถอ่ำนและเขียน I/O
เพื่อนให้สำมำรถติดต่อกับอุปกรณ์ภำยนอกได้
8.5.8 โปรแกรมสำมำรถสื่อสำรผ่ำนโปรโตคอล MQTT ได้
8.5.9 โปรแกรมมีโมดูลเพื่อให้สำมำรถติดต่อกับผู้ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำดังนี

8.5.10
8.5.11
8.5.12
8.5.13
8.5.14

โมดูลปุ่มกด
โมดูลแสดงผลรูปภำพ
โมดูล LED
โมดูลแสดงผลข้อควำม
โปรแกรมมีโมดูลชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับ รูปภำพ และวิดีโอ ได้ไม่น้อยกว่ำดังนี
โมดูลคำสั่งในกำรนำเข้ำไฟล์รูปภำพในคอมพิวเตอร์
โมดูลคำสั่งในกำรนำเข้ำไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์
โมดูลคำสั่งในกำรนำเข้ำรูปภำพจำกอุปกรณ์ webcam หรือกล้องต่ำงๆ
ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
โมดูลลคำสั่งในกำรเชื่อมต่อภำพจำกกล้อง IPCamera
โปรแกรมมีชุดโมดูลในกำรประมวลผลด้ำนภำพไม่น้อยกว่ำดังนี
โมดูล AvgColor
โมดูล BgSubtract
โมดูล Binary
โมดูล ImageCrop
โมดูล QrBarcode
โมดูล RecordVideo
โปรแกรมมีชุดโมดูลในกำรแปลงไฟล์รูปภำพให้เป็นข้อควำมได้
โปรแกรมมีชุดโมดูลในกำรเรียนรู้จดจำใบหน้ำของมนุษย์ได้
โปรแกรมสำมำรถสื่อสำรกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมด้วยโปรโตคอลไม่น้อยกว่ำดังนี
Modbus, EtherCAT, CAN, Open

9. รายละเอียดอื่นๆ
9.1 มีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หลังจำกกำรส่งมอบ
9.2 บริษัทผู้เสนอรำคำต้องมีกำรอบรมกำรใช้งำนครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่ำ 2 วัน
9.3 ส่งมอบครุภัณฑ์ได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 120 วัน
9.4 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรสนับสนุนทำงเทคนิคจำก ผู้แทนจำหน่ำย หรือ ผู้นำเข้ำ หรือ บริษัทผู้ผลิต
ที่มีสำนักงำนประจำประเทศไทย โดยแสดงเอกสำรรับรองกำรสนับสนุนที่ระบุชื่อโครงกำรนี
ว่ำอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังมิได้ทำกำรติดตังใช้งำน ณ ที่ใดมำก่อน และไม่เป็นเครื่องที่ถูก
นำมำ ปรับปรุงสภำพใหม่(Reconditioned หรือ Rebuilt)

9.5 ผู้เสนอรำคำต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่ำข้อกำหนดในเอกสำรฉบับนีทุกรำยกำรโดย
ผู้เสนอรำคำจะต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดและเงื่อนไขเฉพำะต่อข้อกำหนดรำยละเอียด
(Specification) ทำงเทคนิคเป็นรำยข้อทุกข้อ (Statement of Compliance)
โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงที่ 1 ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว
หำกมีกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือเอกสำรในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมำผู้เสนอรำคำต้องระบุ
ให้เห็นอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ในเอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำสิ่งที่ต้องกำร
อ้ำงอิงถึงนันอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสำรอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมำ สำหรับเอกสำรที่อ้ำงอิงถึง
ให้หมำยเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบำยสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำย ชัดเจนและตรงกันกับหัวข้อที่ต้องกำร
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่กาหนดให้ผู้เสนอราคา
หัวข้อ
1.

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกาหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
คุณลักษณะที่ต้องการ
คุณลักษณะที่นาเสนอ
เอกสารอ้างอิง
(หน้า, ข้อ)
ให้ คั ด ลอกข้ อ กาหนดที่ ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดคุ ณ ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารใน
กาหนดในเอกสารนี้
ลั ก ษณะเฉพาะที่ นา
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และทา
เสนอ
เครื่องหมายในเอกสารนั้น หรือ
แค็ตตาล็ อก (Catalog) ให้
พิจารณาได้ง่ายพร้อมแจกแจง
คุณสมบัติเทียบเท่า, สูงกว่า,
ดีกว่า

9.6 เงื่อนไขการติดตัง ผู้ขายจะต้องดำเนินกำรดังนี
9.6.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องทำกำรติดตังอุปกรณ์พร้อมทังกำหนดค่ำกำรทำงำนต่ำงๆ ตำมที่ ศูนย์ฯ
กำหนดไว้ให้ทำงำนอย่ำงถูกต้อง
9.6.2 ผู้เสนอรำคำต้องส่งมอบรำยกำรของอุปกรณ์ (Bill of Quantity/Bill of Material) ทังหมด
ที่เสนอ ทังนีให้แสดงรำยละเอียดและจำนวน License อุปกรณ์ในแต่ละชุดให้ชัดเจน
9.6.3 กำรติดตังและส่งมอบอุปกรณ์ที่เสนอทุกรำยกำร จะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีกำรทดสอบ
กำรใช้งำนของอุปกรณ์ทุกรำยกำรแล้วว่ำสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

