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รายละเอียดครุภัณฑ
ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดท่ัวไป
1. ชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติท่ีนําเสนอจะตองครอบคลุมและสามารถเรียนรูเก่ียวกับการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดและสามารถเห็นผลถึงการทํางานท่ีแตกตางกันระหวางชุดฝก
ในแตละชุดเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย

2. ชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย สะดวก และปลอดภัยรวมท้ัง
สามารถนําไปประยุกตและเพ่ือทําการวิจัยตอไปได

3. มีชุดโปรแกรมประกอบการเรียนรู ซ่ึงสามารถสั่งงานและแสดงผลการทดลองไดบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

4. เปนชุดฝกทดลองท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมจําลองการทํางานระบบ
อัตโนมัติและสามารถนําผลท่ีไดไปประยุกตใชงานจริงในภาคอุตสาหกรรมตอไป

5. ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
6. ชุดฝกทดลองท่ีนําเสนอตองผลิตข้ึนภายใตมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานสากลอ่ืน โดยแนบเอกสาร

ประกอบมาพรอมกับการยื่นซอง
7. ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายภายในประเทศจากบริษัทตัวแทนจําหนายหรือ

ผูผลิตโดยตรงทางดานการศึกษา พรอมแนบเอกสารประกอบมาพรอมการยื่นซองเพ่ือการบริการหลัง
การขายท่ีมีประสิทธิภาพ

8. มีเอกสารประกอบการเรียนรูท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาและรูปภาพท่ีตรงกับชุดฝก
ท่ีนําเสนอ

9. ชุดฝกทดลองท่ีนําเสนอท้ังหมดจะตองถูกผลิตอยูภายใตเครื่องหมายมาตรฐานการคาเดียวกันของ
บริษัทผูผลิต โดยผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิตแนบมาพรอมกับเอกสารประกวด
ราคา

10. ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับคณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 วัน
รวมถึงตองใหความรวมมือในการท่ีจะเปนวิทยากรรวมกับมหาวิทยาลัยในการท่ีจัดสัมมนาและ
ฝกอบรมใหกับหนวยงานภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมถึงตองมีการบริการหลังการขายอยางมี
ประสิทธิภาพ

11. ผูเสนอราคาตองแนบหัวขอการเรียนรูและหลักสูตรของชุดทดลองท่ีนําเสนอมาพรอมกับเอกสารการ
ประกวดราคา

12. ผูชนะการประกวดราคาจะตองมีการเดินระบบไฟฟาภายในหองทดลองใหเพียงพอและเหมาะสมตอ
การติดตั้งชุดทดลอง

13. การสงมอบภายใน 90 วัน หลังจากลงนามรับทราบเปนผูชนะการประมูลราคา ณ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายละเอียดทางดานเทคนิคของชุดทดลอง
1. ชุดฝกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรแบบอนาลอกอินพุต/เอาตพุต จํานวน 1 ชุด

มีรายละเอียดดังนี้
1.1. มีตัวควบคุม PLC 1 ชุด
1.2. มีจํานวนอินพุตแบบดีซี จํานวนไมนอยกวา 24 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา16

จุด
1.3. มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา  24 จุด และหลอดไฟ LED เอาตพุตไมนอยกวา 16 จุด สําหรับใชใน

การทดสอบ และ แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC
1.4. มีจุดเชื่อมตอสัญญาณอนาลอกอินพุตสามารถรับอินพุตท่ีเปนแรงดันขนาด 0 ถึง 5 โวลต, 1 ถึง

5 โวลต, 0 ถึง 10 โวลต , -10 ถึง 10 โวลต และกระแสขนาด 0 ถึง 20 มิลลิแอมป ,
4 ถึง 20 มิลลิแอมปในตัว ไมนอยกวา 4 จุด

1.5. อนาลอกเอาตพุตสามารถสงเอาตพุตท่ีเปนแรงดันขนาด 0 ถึง 5 โวลต, 1 ถึง 5 โวลต ,
0 ถึง10 โวลต, -10 ถึง 10 โวลต และกระแสขนาด 0 ถึง 20 มิลลิแอมป, 4 ถึง 20 มิลลิแอมป
ในตัว ไมนอยกวา 2 จุด

1.6. สวนแปลงสัญญาณอนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาตพุตมีความเร็วในการแปลงสัญญาณ 1 มิลลิ
เซคคันตอจุด

1.7. มีเทอรมินอลเชื่อมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร สําหรับ
เชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได

1.8. มีหนวยความจําในการโปรแกรมไมนอยกวา 20,000 สเตป(Step)
1.9. มีหนวยความจําขอมูล(Data Memory) ไมนอยกวา 32,000 เวิรด(Word)
1.10. มีคําสั่งในการใชงานไมนอยกวา 450 คําสั่ง
1.11. มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพ้ืนฐานไมนอยกวา 0.1 ไมโครเซคคัน(us)ตอคําสั่ง
1.12. มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตวั
1.13. มีตัวหนวงเวลา(Timer) ไมนอยกวา 4,095 ตัว
1.14. มีตัวนับ(Counter) ไมนอยกวา 4,095 ตัว
1.15. สามารถใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links เพ่ือสงผานระหวาง PLC Master กับPLC

Slave ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม สามารถรับสงขอมูลระหวาง PLC Master กับPLC Slave
ในรูปแบบเครือขายควบคุมการทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Masterสามารถรับสงขอมูลกับ
PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว

1.16. มีรีเลยสําหรับสงผานขอมูลระหวาง PLC Master กับ PLC Slave เม่ือใชระบบ สื่อสารแบบ
Serial PLC Links รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด

1.17. มีฟงกชันนาฬิกา ไดแกวัน, เดือน, ป, ชั่วโมง, นาที, วินาที เพ่ือประยุกตใชงานในการเขียน
โปรแกรมควบคุมการปด-เปดตามวันและเวลาท่ีกําหนด

1.18. รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ
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1.19. มีระบบการเชื่อมตออุปกรณภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU
1.20. PLC สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรตสื่อสารแบบ USB
1.21. มีสายสําหรับการติดตอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร
1.22. ซอฟตแวร(Software) สามารถเขียนโปรแกรม PLC และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC

บนไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส(Windows)
1.23. มีคูมือการใชงาน พรอมคูมือการเรียนการสอนท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนไมนอย

กวา 1 ชุด
1.24. ชุดทดลองตองติดตั้งบนวัสดุท่ีแข็งแรง

2. ชุดฝกปฏบัิติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรแบบดิจิตอลอินพุต/เอาตพุต จํานวน 5 ชุด แตละชุด
มีรายละเอียดดังนี้

2.1 มีตัวควบคุม PLC 1 ชุด
2.2 มีจํานวนอินพุตแบบดีซี จํานวนไมนอยกวา 18 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา

12 จุด
2.3 มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา  18 จุด และหลอดไฟ LED เอาตพุตไมนอยกวา 12 จุด สําหรับใชใน

การทดสอบและ แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC
2.4 มีเทอรมินอลเชื่อมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร สําหรับ

เชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได
2.5 มีหนวยความจําในการโปรแกรมไมนอยกวา 10,000 สเตป(Step)
2.6 มีหนวยความจําขอมูล(Data Memory) ไมนอยกวา 32,000 เวิรด(Word)
2.7 มีคําสั่งในการใชงานไมนอยกวา 450 คําสั่ง
2.8 มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพ้ืนฐานไมนอยกวา 0.55 ไมโครเซคคัน(us) ตอคําสั่ง
2.9 มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตัว
2.10 มีตัวหนวงเวลา(Timer)ไมนอยกวา 4,095 ตัว
2.11 มีตวันับ(Counter)ไมนอยกวา 4,095 ตัว
2.12 สามารถใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links เพ่ือสงผานระหวาง PLC Master กับ PLC

Slave ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม สามารถรับสงขอมูลระหวาง PLC Master กับ PLC
Slave ในรูปแบบเครือขายควบคุมการทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Masterสามารถรับสง
ขอมูลกับ PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว

2.13 มีรีเลยสําหรับสงผานขอมูลระหวาง PLC Master กับ PLC Slave เม่ือใชระบบสื่อสารแบบ
Serial PLC Links รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด

2.14 มีฟงกชันนาฬิกา ไดแกวัน, เดือน, ป, ชั่วโมง, นาที, วินาที เพ่ือประยุกตใชงานในการเขียน
โปรแกรมควบคุมการปด-เปดตามวันและเวลาท่ีกําหนด
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2.15 รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ มีระบบการ
เชื่อมตออุปกรณภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU

2.16 PLC สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรตสื่อสารแบบ USB
2.17 มีสายสําหรับการติดตอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร
2.18 ซอฟตแวร(Software) ท่ีเขียนโปรแกรม PLC และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC บน

ไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส(Windows)
2.19 มีคูมือการใชงาน พรอมคูมือการเรียนการสอนท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนไมนอย

กวา 1 ชุด
2.20 ชุดทดลองตองติดตั้งบนวัสดุท่ีแข็งแรง

3. ซอฟตแวรสําหรับควบคุมการทํางาน,แสดงผล,บันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
3.1. เปนซอฟตแวรสําหรับควบคุมการทํางาน,แสดงผล,บันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
3.2. สามารถใชควบคุมการทํางานของ PLC ไดไมจํากัดเวลา
3.3. สามารถเขียนโปรแกรมบนหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน โดยไมจํากัดจํานวนเครื่อง
3.4. สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบัติการ Window 2000, XP, NT
3.5. มีคูมือใชประกอบการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
3.6. เปนยี่หอเดียวกับชุดฝกปฏิบัติการ PLC เพ่ือความสะดวกในการใชงาน และการฝกอบรม
3.7. สามารถเชื่อมตอรวมกับ PLC ไดทางพอรตสื่อสารแบบอนุกรม หรือ แบบเครือขายคอมพิวเตอร
3.8. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางานรวมกับ PLC ไดไมนอยกวา 500 จุด

4. โปรแกรมควบคุมการทํางานสําหรับชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ                     จํานวน 5 ชุด
4.1 เปนซอตฟแวรสําหรับเขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางาน และแสดงผล ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย
4.2 สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , XP และ Vista ได
4.3 มีซอตฟแวรท่ีสามารถใชงานรวมกับชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมดวย PLC ไดแก ชุดฝก

ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร, ชุดปฏิบัติการหนาจอสัมผัส และซอตฟแวรท่ีสามารถใช
งานรวมกับอุปกรณอ่ืน

4.4 สามารถจําลองการทํางานของ PLC เพียงอยางเดียว หรือจําลองการทํางานรวมกับหนาจอสัมผัส
(Touch Screen) บนหนาจอคอมพิวเตอรได
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4.5 โปรแกรมจําลองการทํางานท่ีสามารถออกแบบวงจรนิวแมติกสและนิวแมติกสชั้นสูง, ไฮดรอลิกส
และโมบายดไฮดรอลิกส, พีแอลซี, เซนเซอร และระบบ HMI ไดโดยอยูภายในชุดการสอน เดียวกันท่ี
สามารถพิมพและจัดเก็บเปนขอมูลสําหรับการเรียนรูและทดลองได พรอมมีคูมือและวีดีโอแสดง
เก่ียวกับการเรียนการสอนการออกแบบการใชงานท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ท่ีมีลิขสิทธถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด

5. อุปกรณประกอบรวมชุดฝก จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
5.1. คอมพิวเตอร จํานวน 10  เครื่อง

- หนวยประมวลผล (CPU) ความเร็วไมต่ํากวา 2.6 GHz หรือดีกวา
- หนวยความจํา (DDR – 2 RAM) ไมนอยกวา 1024 MB
- หนวยบันทึกขอมูล (Hard Disk) ไมนอยกวา 320 GB
- จอภาพสี LCD (Color Monitor LCD) ไมนอยกวา 17 นิ้ว
- DVD – RW หรือดีกวา
- มีอุปกรณ Wheel Mouse Optical, USB Keyboard
- มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป

5.2. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 10  ตัว
- ขนาดอยางนอย (กวาง x ยาว x สูง) 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
- มีลิ้นชักวางแปนพิมพ สามารถดึงเขาออกได

5.3. เกาอ้ีแบบมีพนักพิงบุนวม จํานวน 20  ตัว
- เบาะและพนกัพิงบุนวม
- มีท่ีพักแขน
- มีลอเลื่อน

5.4. ชุด PROJECTOR พรอมจอรับภาพแบบแขวน จํานวน 1 ชุด
5.5. เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร จํานวน 1 ชุด

- เปนเครื่องท่ีถูกออกแบบเพ่ือใชงานรวมกับเครื่องประมวลคอมพิวเตอร โดยมีฟงกชั่นการ
จดจําภาพได พรอมท้ังมีระบบโปรแกรมรองรับการทํางานในการสรางสื่อการเรียนการ
สอนดวยการรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ท่ีเปนไฟลเอกสาร ไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง
ไฟลแฟลช การเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต (Internet URL) และการบันทึกเสียงใหเขากับ
รูปภาพได

- มีฟงกชั่นในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงไมโครโฟนในตัวสําหรับทําการ
บันทึกเสียงได

- มีอุปกรณการสรางสัญญาณภาพแบบ Image Recognizing Digital Visualizer Sensor
ท่ีมีขนาดไมต่ํากวา ¼ นิ้ว ชนิด Auto Focus
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- มีคาความละเอียดในการแสดงผลสูงสุดไมต่ํากวา 2,045 x 1,536 พิกเซล
- มีคาจํานวนรวมของพิกเซล ไมนอยกวา 3.2 เมกกะพิกเซล
- มีระบบปรับความชัดอัตโนมัติ (Auto Focus/Push Auto)
- พ้ืนท่ีรับภาพมีขนาดไมเล็กกวา A4
- มีระบบสองสวางเปนแบบ High Illuminage LED หรือดีกวา
- สามารถทําการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดโดยผานทางพอรต USB
- มีคูมือการใชงาน
- มีกระเปาสําหรับเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ


