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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
1. ชื่อรายการ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบและสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ 

ของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนที่ในงานทางวิศวกรรม  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

2. จ านวนที่ต้องการ 1 ชุด 
3. วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท 
4. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบและเขียนแบบช้ินงาน 
เป็นโปรแกรมชุดปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ในการ

เรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางด้านการออกแบบ มีความสามารถในการออกแบบบ้าน อาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นงาน และส่วนประกอบต่าง ๆ จ านวน 31 ผู้ใช้งานมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
1. ใช้หลักการ Solid Modeling เป็นพื้นฐานของโปรแกรม 
2. มีการท างานใน 3 หมวดคือ Part Modeling, Drawing และ Assembly และทั้งสามหมวดต้องสัมพันธ์

กันโดยตรง 
3. มี Feature manager เพ่ือจัดการขั้นตอนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถย้อนกลับไปเพ่ิม

ขั้นตอนได้โดยไม่ต้อง Undo 
4. สามารถ Drag & Drop feature ทั้งใน file เดียวกันและต่าง file 
5. สามารถขึ้นรูปในรูปแบบสามมิติโดยมีค าสั่ง (Feature) อาทิ Extrude, Cut, Revolve,Sweep, Loft, 

Draft, Shell, Dome, Helix, Fillet, Chamfer เป็นต้น 
6. สามารถก าหนดมาตรฐานการให้ขนาดและรายละเอียดชิ้นงานได้เช่น ANSI, BSI, DIN, JIS 
7. สามารถสร้าง Feature Standard เก็บไว้ใช้ภายหลังได้โดยง่าย 
8. สามารถสร้างภาพฉายของชิ้นงานด้านหน้า (Front View) ด้านบน (Top View) ด้านข้าง(Side View) 

รวมถึงภาพในมุมต่างๆได้โดยอัตโนมัติรวมทั้งสามารถสร้างเส้นบอกขนาดได้ 
9. สามารถสร้างภาพตัดได้อัตโนมัติพร้อม Hatch line 
10. สามารถค านวณหาค่าน้ าหนักและปริมาตรของชิ้นงานได้ 
11. สามารถออกแบบชิ้นงานในรูปแบบของการประกอบ (Assembly) ทั้งในลักษณะ Bottom-upคือสร้าง

ชิ้นงานทีละชิ้นแล้วจึงน ามาประกอบกันหรือลักษณะ Top-down คือสร้างชิ้นงานใน Assembly Mode ได้เลย 
12. มี Feature “lightweight”ใน mode ของการ Assembly 
13. สามารถ Trim และ Extend Surface ได้ 
14. สามารถสร้าง Bill of Material (BOM) ได้โดยอัตโนมัติ 
15. สามารถท า Feature Pattern ทัง้แบบ Linear, Circular, Curve, Table และใช้ SketchPoint ได ้
16. สามารถสร้างภาพฉายที่แสดงเส้นประของชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่ได้ ( Alternate view ) 
17. สามารถท า Mirror Component ของ Sub Assembly ใน Assemblies Mode ได ้
18. สามารถจ าลองการเคลื่อนที่ของชิ้นงานขณะท าการประกอบได้ 
19. สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ชนกันของชิ้นงานได้ (Collision Detection) 
20. สามารถตรวจสอบการวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical Analysis) การเคลื่อนที่ดันกันของชิ้นงานได้ 

(Physical Analysis) 
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4.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่และการวิเคราะห์ปัญหาการ
เคลื่อนที ่

เป็นซอฟท์แวร์ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยทั่วไปที่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่าส าหรับวิเคราะห์งานด้าน Mechanical System 
Simulation ที่สามารถสร้างแบบจ าลองของปัญหา (Geometry Model)สร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่
(Motion Simulation Model) ก าหนดข้อต่อ (Joint) ข้อจ ากัด (Constraint) และส่วนเชื่อมโยง (Connecter)  
พร้อมทั้งแสดงผลเป็นกราฟฟิก (Graphical Display)ได้ในซอฟท์แวร์ตัวเดียวกัน  จ านวน 50 ผู้ใช้งาน       
มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
1. สามารถสร้างและแก้ไขแบบจ าลองของวัตถุแข็งเกร็งอย่างง่าย (Rigid Body) รวมถึงก าหนดและแก้ไข

คุณสมบัติของวัสดุได้ 
2. สามารถก าหนดและแก้ไขข้อต่อ (Joint) ข้อจ ากัด (Constraint) และส่วนเชื่อมโยง (Connecter) รวมถึง

การสร้างวัตถุแสดงผลการวัดค่า (Measure) ได้บนแบบจ าลองของปัญหา (Geometry Model)ได้
โดยตรง  

3. สามารถสร้างวัตถุแสดงผลการวัดค่า (Measure) ในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น Point-to-Point, Angle, 
Orientation เป็นต้น 

4. สามารถก าหนดและแก้ไขมุมมอง (View Control) ของหน้าจอ ในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น View Fit, 
Dynamic Pick, Dynamic Translate, Dynamic Zoom, Center เป็นต้น 

5. สามารถสร้างฟังก์ชั่น (Function) ทางคณิตศาสตร์เพ่ือก าหนดการเคลื่อนที่ได้ 
6. สามารถก าหนดเวลาจ าลองการเคลื่อนที่ได้ทั้งแบบ End Time และ Duration และ ก าหนดขั้นการ

จ าลองการเคลื่อนที่ได้ทั้งแบบ Steps และ Step Size 
7. สามารถก าหนดแบบจ าลองการเคลื่อนที ่(Simulation) ได้ทั้งแบบ Dynamic, Kinematic และ Static ได ้
8. สามารถแสดงผลกราฟิก ในลักษณะของ Animation, Plotting, Report, Plot3D ได ้
9. มีซอฟท์แวร์ย่อยที่มีลักษณะการท างานเฉพาะด้าน (Industry-Specific Products) เช่น ADAMS/Car, 

ADAMS/Machinery 
10. สามารถเชื่อมโยงกับไฟล์ประเภท IGES, Parasolid, STEP รวมถึง Fexible body (MNF File) 

 
4.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่และการวิเคราะห์ปัญหาการ

เคลื่อนทีส่ าหรับวิเคราะห์ปัญหาด้านการเคลื่อนที่ของอนุภาคในปริมาณมาก 
เป็นชุดซอฟท์แวร์ Discrete Element Method ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาด้านการเคลื่อนที่ของอนุภาค

ในปริมาณมากๆ ที่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จ านวน 1 ผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. เป็นซอฟท์แวร์ที่ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 
2. เป็นซอฟท์แวร์ที่ท างานได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องอาศัยหรือฝังตัวอยู่ในซอฟท์แวร์ด้าน CAD หรือ CAE อ่ืน ๆ 
3. สามารถน าเข้าโมเดลในรูปแบบ IGES, STL, STEP 
4. สามารถก าหนดการเคลื่อนที่ได้ในรูปแบบ Linear, Rotational, Sinusoidal 
5. สามารถสร้างรูปร่างของอนุภาคในแบบต่างๆด้วยวิธี Multi-Sphere 
6. สามารถก าหนดการ Contact และก าหนดคุณสมบัติของวัสดุได้โดยผู้ใช้เอง หรือจากฐานข้อมูล ของซอฟท์แวร์ 
7. สามารถท าการประมวลผลได้ไม่น้อยกว่า 4 cores 
8. สามารถท างานร่วมกับซอฟท์แวร์ด้านการเคลื่อนที่ผ่าน ACSI (Adams Co Simulation Interface) เพ่ือ

ศึกษาการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรไปพร้อมกันกับอนุภาค 
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4.4   คอมพิวเตอร์ workstation พร้อมจอมอนิเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
1. เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการน าไปสาธิต จัดแสดงนิทรรศการ หรือน าไปใช้งานมาก่อน 
2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ10 แกนหลัก (10 core) หรือดีกว่าส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memoryไม่น้อยกว่า 15 MB 
4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า64 GB 
5. สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า

7,200 รอบต่อนาทีหรือดีกว่าและมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
7. มี DVD-ROM หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้วจ านวน 1 หน่วย ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

กับตัวเครื่องโดยประทับตราเครื่องหมายกันค้าไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
10. มีเมาส์และคีย์บอร์ดที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง 
11. เป็นสินค้าทีม่ีตัวแทนจ าหน่ายชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีท่ีตั้งในประเทศไทย 
12. โต๊ะและเก้าอ้ี ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด โดยในแต่ละชุดประกอบไปด้วย 

12.1  โต๊ะส าหรับคอมพิวเตอร์ 
- หน้าโต๊ะท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีนกันรอยขีดข่วน ขนาดพ้ืนที่หน้าโต๊ะ

ความกว้างไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร และมีความ
สูงจากพ้ืนระหว่าง 70 – 80 เซนติเมตร 

- หน้าโต๊ะเจาะช่องให้สายไฟผ่านเข้าออก มีขอบพลาสติกกันคมพร้อมฝาปิด 
- โครงสร้างโต๊ะท าด้วยเหล็กขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน 
- มีแผ่นชั้นวางคีย์บอร์ดพร้อมขอบกันตกท าด้วยเหล็ก เลื่อนเข้า-ออกได้ 
- แผ่นบังตาท าด้วยเหล็กยึดติดโครงขาทั้ง 2 ข้าง ป้องกันโต๊ะโยกคลอน 
- ชิ้นส่วนเหล็กชุบป้องกันสนิม พ่นทับด้วยสีฝุ่นอบความร้อน 
- สามารถเก็บซ่อนสายไฟภายในขาโต๊ะพร้อมฝาปิด 

12.2  เก้าอ้ีส าหรับคอมพิวเตอร์ 
- เป็นแบบมีท้าวแขนสองข้าง หมุนได้รอบตัว ปรับสูง-ต่ าได้ 
- พนักพิงและท่ีนั่งแบบติดกัน บุฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม 
- ขาเก้าอ้ีแบบแกนกลางเดียว ขา 5 แฉก ติดล้อ 
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5. รายละเอียดอื่นๆ 
5.1 จะต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ 
5.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นงาน (หัวข้อ 4.1) และ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่และการวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนที่  (หัวข้อ 
4.2) จะต้องมีเล่มเอกสารประกอบการสอนแต่ละโปรแกรมอย่างน้อย 30 ชุด พร้อมมี File บรรจุใน CD 
อย่างน้อยโปรแกรมละ 2 ชุด 

5.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่และการวิเคราะห์ปัญหาการ
เคลื่อนที่ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาด้านการเคลื่อนที่ของอนุภาคในปริมาณมาก (หัวข้อ 4.3) จะต้องมีเล่ม
เอกสารประกอบการสอนแต่ละโปรแกรมอย่างน้อย 1 ชุด พร้อมมี File บรรจุใน CD อย่างน้อยโปรแกรมละ 
2 ชุด 

5.4 ต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ติดตั้งพร้อมอยู่ภายในตัวโปรแกรม หรือ เป็นคู่มือไฟล์บรรจุ
ใน CD ในแต่ละโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

5.5 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และพร้อมใช้งานได้ 
5.6 มีไฟล์โปรแกรมส าหรับติดตั้งตามลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
5.7 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
5.8 รับประกันความช ารุดบกพร่องของครุภัณฑเ์ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ 

 
************************ 


