
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ� 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ด*านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการพัฒนาทักษะด*านเคร่ืองกล ไฟฟ0า และอิเล็กทรอนิกส� 

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.  ชื่อรายการ    ชุดครุภัณฑ
สําหรับห�องปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ 

2.  จํานวนที่ต*องการ   1 ชุด    ในวงเงินงบประมาณ   5,301,400.00 บาท   

3.  รายละเอียดทั่วไป 

     ชุดครุภัณฑ
สําหรับห�องปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุดน้ี จะต�องประกอบด�วยครุภัณฑ
รายการ

ต,าง ๆ ดังต,อไปน้ี 

      3.1   ชุดฝ0กทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติ    จํานวน   23  ชุด 

      3.2   โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
     จํานวน   23  ชุด 

      3.3   ชุดฝ0กปฏิบัติการการเช่ือมต,อระหว,างมนุษย
กับเครื่องจักร (HMI)  จํานวน     3  ชุด 

      3.4   เครื่องคอมพิวเตอร
ชนิดต้ังโต=ะ                                  จํานวน   23  เครื่อง  

      3.5   มัลติมีเดียโปรเจคเตอร
      จํานวน     1  เครื่อง 

      3.6   จอรับภาพสําหรับโปรเจคเตอร
                                                  จํานวน     1  ชุด 

      3.7  โต=ะฝ0กปฏิบัติการพร�อมเก�าอ้ี       จํานวน   23  ชุด 

      3.8   เครื่องพิมพ
เลเซอร
สี ขนาด A4 มีหน,วยความจําไม,น�อยกว,า 128 MB จํานวน     1  เครื่อง 

      3.9   ตู�เหล็กเก็บของชนิดบานเปHด  2 บาน     จํานวน     3  ตู�       

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

     4.1  ชุดฝIกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติ       จํานวน 23 ชุด 

            ในแต,ละชุด จะต�องประกอบด�วย 

        4.1.1  โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีมีการจําลองระบบการทํางานจากอุตสาหกรรม โดยที่ระบบจําลองการทํางาน

หรือระบบเสมือนแต,ละระบบ ต�องมีความเหมือนจริง ด�วยเทคโนโลยี 3 มิติ ท่ีตอบสนอง ตามเวลาจริง ของ การ

ผลิตภาพวาด (Graphics) สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ (Physics)  เสียง (Sound) และการโต�ตอบกันอย,างสมบูรณ


แบบ (Total Interactivity) ระหว,างผู�ใช�กับระบบจําลองการทํางาน ซึ่ง 

มีรายละเอียด ดังต,อไปน้ี 



                      4.1.1.1  ระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติจากงานอุตสาหกรรม ซึ่งใช�สําหรับการเรียนรู� 

                                   และฝ0กควบคุมการทํางาน  จํานวนไม,น�อยกว,า 5 ระบบ ดังต,อไปน้ี 

                                   4.1.1.1.1  ระบบคัดแยกกล,องบรรจุภัณฑ
 (Sorting) ตามระดับความสูงที่แตกต,าง 

                                                   กันของกล,องบรรจุภัณฑ
 

                                   4.1.1.1.2  ระบบตวงวัดผสมสี (Batching) ซ่ึงเปaนระบบนําเอาสีที่เปaนวัตถุดิบ 

                                                   จํานวนอย,างน�อย 3 สี มาทําการผสมเข�าด�วยกันตามสัดส,วนท่ีได� 

                                                   กําหนดไว� 

                                   4.1.1.1.3  ระบบจัดวางกล,องซ�อนกันบนแผ,นวางรอง (Palletizer) ซึ่งสามารถ 

                                                   จัดวางกล,องซ�อนกันเปaนช้ัน ๆ ได�อย,างน�อย 3 ช้ัน 

                                   4.1.1.1.4  ระบบเลือกวัสดุ และจัดวางลงในตําแหน,งที่ต�องการ (Pick & Place) 

                                                   โดยการใช�อุปกรณ
แบบเคล่ือนที่ 3 แนวแกน 

                                   4.1.1.1.5  ระบบคลังสินค�าอัตโนมัติ (Automatic Warehouse) ซ่ึงประกอบด�วย 

                                                   การขนส,งลําเลียง การนําไปจัดเก็บ และการเบิกจ,ายนํากล,องออกมา 

                                                   จากช้ันวาง 

                      4.1.1.2  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�น้ี ให�ผู�ใช�งานสามารถทําการจําลองข�อผิดพลาดหรือ 

                                   จําลองความล�มเหลว (Failures Simulation)  ของอุปกรณ
ตรวจจับสัญญาณ  

                                   (Sensors)  และตัวอุปกรณ
ทํางาน (Actuators)  ในระบบจําลองการทํางานต,าง ๆ  

                                   ได�  ทั้งในรูปแบบ Open-circuit และ Short-circuit  โดยที่ผู�สอนต�องสามารถทํา 

                                   การกําหนดรหัสผ,านเพื่อซ,อนการจําลองข�อผิดพลาด หรือความล�มเหลวที่ปรับต้ัง 

                                   ไว�ได� 

                      4.1.1.3  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�  ให�ผู�ใช�งานสามารถทําการปรับเปล่ียนมุมมอง (View)  

                                    เพื่อตรวจสอบ หรือสังเกตการทํางานของอุปกรณ
ส,วนประกอบต,าง ๆ ภายใน 

                                    ระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติได�ด�วยตนเอง หรือมีการกําหนดค,าของมุมมอง 

                                    เอาไว�ล,วงหน�าเพื่อความสะดวกในการใช�งาน 

                      4.1.1.4  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�ในการจําลองระบบการทํางานอัตโนมัติน้ี ต�องมีลิขสิทธ์ิ 

                                   ที่ถูกต�องตามกฎหมาย  และไม,มีการจํากัดอายุการใช�งาน 

 



                      4.1.1.5  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�  จะต�องทําให�ระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติ  

                                    สามารถทําการเช่ือมต,อกับพีแอลซี หรืออุปกรณ
ควบคุมอ่ืน ที่มีจุดเช่ือมต,อ 

                                    ดิจิตอลอินพุตอย,างน�อย 16 จุด และมีจุดเช่ือมต,อดิจิตอลเอาท
พุตอย,างน�อย 

                                    10 จุด ได�อย,างสมบูรณ
 ด�วยการใช�สัญญาณไฟกระแสตรงผ,านทางบอร
ดการ 

                                    ควบรวมข�อมูล (Data Acquisition Board) 

            4.1.2  บอร
ดการควบรวมข�อมูล (Data Acquisition Board)  จะต�องมีคุณสมบัติทางเทคนิค 

อย,างน�อยดังต,อไปน้ี 

                      4.1.2.1  ต�องมีจุดเช่ือมต,อ Isolated Digital Input ซ่ึงสามารถรับสัญญาณไฟกระแสตรง 

                                   จํานวนไม,น�อยกว,า 16 จุด 

                      4.1.2.2  ต�องมีจุดเช่ือมต,อ Isolated Digital Output ซ่ึงสามารถจ,ายสัญญาณไฟกระแสตรง 

                                   จํานวนไม,น�อยกว,า 16 จุด 

                      4.1.2.3  จะต�องสามารถทําการเช่ือมต,อข�อมูลกับตัวโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�ในการจําลอง 

                                   ระบบการทํางานอัตโนมัติ โดยผ,านทางพอร
ต USB 

            4.1.3  มีคู,มือการใช�งาน และคู,มือใบงาน ที่เปaนภาษาไทย  

 

     4.2  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร�       จํานวน 23 ชุด 

         4.2.1  เปaนตัวควบคุม PLC  

         4.2.2  มีจํานวนอินพุตแบบ 24 โวลต
 ดีซี จํานวนไม,น�อยกว,า 18 จุด และเอาต
พุตแบบรีเลย
  

                      จํานวนไม,น�อยกว,า 12 จุด    

         4.2.3  มีหน,วยความจําในการโปรแกรม  ไม,น�อยกว,า 10 กิโลสเตป  

         4.2.4  มีหน,วยความจําข�อมูล (Data Memory)  ไม,น�อยกว,า  32 กิโลเวิร
ด   

         4.2.5  มีคําส่ังในการใช�งานไม,น�อยกว,า  450 คําส่ัง 

         4.2.6  มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําส่ังพื้นฐาน 0.55 µs ต,อคําส่ัง หรือดีกว,า         

 4.2.7  มีรีเลย
ภายในสามารถเก็บสภาวะได�ในขณะไฟฟxาดับ (Holding Relays) ไม,น�อยกว,า  

                       8,190 ตัว 

            4.2.8  มีตัวหน,วงเวลาไม,น�อยกว,า 4,095 ตัว  และมีตัวนับไม,น�อยกว,า  4,095 ตัว 

            4.2.9  สามารถรองรับการใช�งานระบบส่ือสารแบบ Serial PLC Links  ได� 



            4.2.10  มีฟzงก
ชันเวลา ได�แก, วัน, เดือน, ป{, ช่ัวโมง, นาที, วินาที เพื่อประยุกต
ใช�งานในการเปHด 

                        ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

            4.2.11  รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานได�ไม,น�อยกว,า  3 รูปแบบ  

            4.2.12  PLC สามารถเช่ือมต,อกับคอมพิวเตอร
ผ,านพอร
ตส่ือสารแบบ USB 

            4.2.13  มีสายสําหรับการติดต,อส่ือสารกับไมโครคอมพิวเตอร
 

            4.2.14  มีคู,มือการใช�งานและซ,อมบํารุง PLC พร�อมคู,มือการเรียนการสอนที่เปaนภาษาไทยและ 

                        ภาษาอังกฤษ 

            4.2.15  มีกระเป}าสําหรับการติดต้ัง และจัดเก็บอุปกรณ
ท่ีแข็งแรงปลอดภัย 

 

    4.3  ชุดฝIกปฏิบัติการ การเชื่อมตKอระหวKางมนุษย�กับเคร่ืองจักร (HMI)        จํานวน 3 

ชุด 

           4.3.1  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน UC1, CE, N, L, NEMA  

           4.3.2  มีหน�าจอแสดงผลและส่ังงานเปaนหน�าจอสีแบบ STN หรือดีกว,า ขนาดไม,น�อยกว,า 5.7 น้ิว 

           4.3.3  มีความละเอียดหน�าจอไม,น�อยกว,า 320 x240 จุด 

           4.3.4  สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟHกต,าง ๆ ได� 

           4.3.5  สามารถแสดงสีของวัตถุบนหน�าจอได�ไม,น�อยกว,า 256 สี 

           4.3.6  สามารถแสดงสีของรูปภาพที่นํามาใช�ร,วมกับการเขียนโปรแกรมได�ไม,น�อยกว,า 4,095 สี 

           4.3.7  มีหน,วยความจําในการเก็บข�อมูลที่หน�าจอไม,น�อยกว,า  60 เมกกะไบต
 

           4.3.8  มีอายุการใช�งาน Backlight ไม,ตํ่ากว,า  70,000 ช่ัวโมง 

           4.3.9  เปaนย่ีห�อเดียวกับ PLC เพื่อความสะดวกในการใช�งาน และการฝ0กอบรม 

           4.3.10  มีคู,มือการเรียนการสอนท่ีเปaนภาษาไทย   

           4.3.11  สามารถจําลองการทํางานร,วมกับโปรแกรม PLC บนไมโครคอมพิวเตอร
ได�และทํางาน 

                       บนระบบปฏิบัติการวินโดว
ส (Windows) 

           4.3.12  มี Power Supply พร�อมใช�งานรวมอยู,ในชุดติดต้ัง และกระเป}าสําหรับจัดเก็บชุดฝ0ก 

 

 

 



    4.4  เคร่ืองคอมพิวเตอร�ชนิดต้ังโตOะ                  จํานวน 23 

เคร่ือง 

           4.4.1  CPU เปaนแบบ Intel Core i5 ความเร็วไม,ตํ่ากว,า  3.0 GHz  หรือดีกว,า 

           4.4.2  มีฮาร
ดดิสก
  ความจุไม,น�อยกว,า  1.5 TB SATA      

           4.4.3  มีหน,วยความจํา (RAM)  ไม,น�อยกว,า  4 GB   

           4.4.4  มี DVD SuperMulti Double Layer Drive (DVD ± RW/RAM)  หรือดีกว,า 

           4.4.5  มีวีดีโอกราฟฟHกการ
ด ท่ีมีหน,วยความจํา VRAM ไม,น�อยกว,า  1 GB 

           4.4.6  จอภาพชนิด LCD หรือดีกว,า  ขนาดไม,ตํ่ากว,า 20 น้ิว  

           4.4.7  ตัวเครื่อง จอภาพ คีย
บอร
ด เมาส
 เปaนผลิตภัณฑ
ที่อยู,ภายใต�เคร่ืองหมายการค�าเดียวกัน  

                     เพื่อสะดวกต,อการบริการหลังการขาย 

 4.4.8   ระบบปฏิบัติการ Dos 

 

    4.5  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร�        จํานวน 1 เคร่ือง 

           4.5.1  เปaนเครื่องฉายชนิด 3 LCD Projector มีขนาด LCD Panel  0.59 น้ิว (x 3)  สามารถแสดงผล 

                     ท่ีความละเอียด 1,280 x 800 จุด x 3 (True WXGA) 

           4.5.2  กําลังส,องสว,างสูงสุดไม,น�อยกว,า  2,800 ANSI lumen 

           4.5.3  มีอัตราส,วน Contrast Ratio ไม,ตํ่ากว,า  3000:1 

           4.5.4  สามารถเช่ือมต,อได�โดยตรงกับคอมพิวเตอร
 ในระดับ VGA, SVGA, XGA, WXGA ได�  

           4.5.5  สามารถฉายภาพขนาดไม,น�อยกว,า 60 น้ิว (วัดแบบทแยงมุม)  โดยมีระยะห,างจากจอภาพ 

                     ถึงเครื่องฉายไม,เกิน 1.80 เมตร   

           4.5.6  มีเมนูการใช�งานตัวเครื่องเปaนภาษาไทย  

           4.5.7  มีฝาปHดครอบเลนส
 เปaนอุปกรณ
มาตรฐาน ซึ่งเปaนส,วนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง และ 

                     สามารถเล่ือนเปHดปHดได� 

           4.5.8  หลอดภาพมีอายุการใช�งาน ไม,น�อยกว,า 4,000 ช่ัวโมง 

 

 

 



    4.6  จอรับภาพสําหรับโปรเจคเตอร�       จํานวน 1 ชุด 

           4.6.1  มีขนาดวัดตามเส�นทแยงมุม  120 น้ิว 

           4.6.2  เปaนจอภาพชนิดแขวนมือดึง (Wall)  

 

    4.7  โตOะฝIกปฏิบัติการพร*อมเก*าอ้ี        จํานวน 23 ชุด 

           4.7.1  เปaนโต=ะคอมพิวเตอร
มีขนาดไม,ตํ่ากว,า 120 x 60 x 75 ซ.ม. (กว�าง x ลึก x สูง) 

           4.7.2  หน�าโต=ะเปaนพาร
ติเคิลบอร
ด ความหนา 25 ม.ม. เคลือบปHดผิวด�วยเมลามีน 

           4.7.3  มีแผ,นวางคีย
บอร
ด และช,องสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร
ด�านล,าง 

           4.7.4  มีเก�าอ้ีที่เหมาะกับการใช�งาน จํานวน 1 ตัว 

 

    4.8  เคร่ืองพิมพ�เลเซอร�สี ขนาด A4 มีหน,วยความจําไม,น�อยกว,า 128 MB  จํานวน 1 เคร่ือง 

          4.8.1  ใช�ได�กับกระดาษขนาด A4 และถาดใส,กระดาษมีความจุ  250 แผ,น     

          4.8.2  ความละเอียดในการพิมพ
 600 x 600 จุด/น้ิว 

          4.8.3  ความเร็วพิมพ
ขาวดํา  20 หน�า/นาที และความเร็วพิมพ
สี 20 หน�า/นาที หรือดีกว,า                                

          4.8.4  สามารถส่ังพิมพ
แบบ 2 หน�า อัตโนมัติ  

          4.8.5  มีหน,วยความจําไม,น�อยกว,า 128 MB 

          4.8.6  มีพอร
ตสําหรับการเช่ือมต,อแบบ USB 2.0 และ Ethernet 10/100 Base-TX 

    4.9  ตู*เหล็กเก็บของชนิดบานเปUด 2 บาน        จํานวน 3 ตู* 

           4.9.1  เปaนตู�เหล็กชนิดบานเปHด 2 บาน และมีกุญแจล็อค   

           4.9.2  มีช้ันวางของจํานวนไม,น�อยกว,า 3 ช้ัน ที่สามารถปรับเปล่ียนระดับได�                                                

           4.9.3   มีขนาดไม,ตํ่ากว,า  900 (W) x 450 (D) x 1800 (H) ม.ม. 

5.  รายละเอียดอ่ืน ๆ 

      5.1  ทางคณะกรรมการทรงไว�ซึ่งสิทธ์ิที่จะขอเรียกดูเอกสารคู,มือ ใบงาน หรือครุภัณฑ
บางส,วน                          

             หรือท้ังหมด เพื่อให�เปaนไปตามความถูกต�องของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีนําเสนอ 

             ทุกประการ 

      5.2  ต�องมีการฝ0กอบรมให�กับบุคลากรที่เก่ียวข�อง ให�สามารถใช�งานได�อย,างมีประสิทธิภาพ 

      5.3  ต�องมีการรับประกันคุณภาพสินค�า เปaนระยะเวลาไม,น�อยกว,า 1 ป{ 



      5.4  คณะกรรมการมีสิทธ์ิไม,พิจารณาตัดสินเลือกผู�เสนอราคาตํ่าสุด แต,พิจารณาบริษัทที่มี 

             รายละเอียดครุภัณฑ
 ถูกต�องมากที่สุด เพื่อให�เกิดประโยชน
สูงสุดแก,ทางราชการ 

      5.5  ส,งมอบครุภัณฑ
ภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาซื้อขาย 

      5.6  สถานที่ส,งมอบ คณะวิศวกรรมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 


