
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

------------------------------ 
 ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท๎ายประกาศเลขที่  12 / 2552 ลงวันที่  2 ธันวาคม  2551  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.   เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกลําว 
 2.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
 3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล 
ของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
 4.   เป็นผู๎ที่ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไมํรับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู๎เสนอราคาหรือผู๎ได๎รับ
มอบอ านาจไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.-  บาท ระหว่างวันที่   8- 18 ธันวาคม 2551 
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  19 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา   08.30 – 09.00 น.   
ณ  กลุํมงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู๎ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได๎ที่หมายเลข 0-5377-6000  ตํอ 1 622  หรือ
ทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

       (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม)           
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 

http://www.ricr.ac.th/


เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   12 / 2552 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  2 ธันวาคม  2551 
----------------------------------- 

   ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎  ของใหมํ  ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ 
อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข๎อแนะน าและข๎อก าหนด  ดังตํอไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1   ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   ตามข๎อ  1.3   
   2.4  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
 เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว๎นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  สํวน  คือ 
   3.1  สํวนที่   1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ   ผู๎มีอ านาจควบคุม   พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  พร๎อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต๎อง   
     (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน  (ถ๎ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
    (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า  และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม  (ถ๎ามี) 
   3.2  สํวนที่  2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข๎อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร๎อมกับใบเสนอราคา  ต๎องรับรองวําถูกต๎อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมํมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน  ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  จ านวนเงิน
ที่เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก๎ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
   4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตํอหนํวย  และหรือราคาตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  คําขนสํง  คําจดทะเบียน  และคําใช๎จํายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต๎องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     90  วัน    นับแตํวันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได๎  
   4.3  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ  ไม่เกิน   30  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลําวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว๎เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต๎นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หนํวย)  เพื่อใช๎ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไมํรับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว  ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 
   4.6  กํอนยื่นซองสอบราคา  ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให๎เรียบร๎อย  จําหน๎าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  7 รายการ  ”   โดยระบุที่หน๎าซองวํา   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน  7  รายการ   ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  12 / 2552”   ยื่นตํอคณะกรรมการรับซองเสนอราคา    
ในวันท่ี  19 ธันวาคม  2551   ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.   ณ  กลุํมงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา 
แตํละรายวํา  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตาม ข๎อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไมํ  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน    เว๎นแตํคณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได๎วํา 
ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเร่ิมให๎มี
การกระท าดังกลําว 
     ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ  ห๎องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  19 ธันวาคม  2551  เวลา   13.30  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์    และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง           ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ราคารวม  เป็นหลัก 
   5.2  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4  แล๎ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น       เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน๎อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ    ทั้งนี้       เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยเทํานั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา  โดยไมํมีการผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 
    (1)   ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ 
พร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา   หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎  สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให๎ถือวํา 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียงหายใด ๆ  มิได๎      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน  ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือ 
ไมํก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต  เชํน  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต๎น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาวํา        ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ 
การคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎  ตามข๎อ  4.7  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
ตามข๎อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข๎อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
      ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไป 
แล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข๎อ  7.1  ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ให๎มหาวิทยาลัยยึดถือไว๎ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจําย  ให๎แกํมหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
กํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ  ทราบแล๎ว  โดย 
อนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันน้ีจะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎ขาย)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ  10  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี  จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ   โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล๎ว      ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ     และของน้ันต๎องน าเข๎ามาโดย
ทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฏหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงานคณะกรรมการ 
สํงเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศเว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวํา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
         (2)  จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย 
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาต  เชํนวํานั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฏหมายวําด๎วยการสํงเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น  (ถ๎ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให๎ 
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ๎ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                 2 ธันวาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 12 / 2552 

 

1. ชุดฝึกปฏิบัติการ PLC             จ านวน 30 ชุด  
     คุณสมบัติ 

1.  มี Input/Output จ านวน 20 ชํอง 
2.  มีตัวควบคุม PLC 1 ชุด 
3.  มีแผงสวิตช์อินพุต และหลอดไฟ LED เอาต์พุต ส าหรับใช๎ในการทดสอบและจ าลอง (Simulate) 

           การท างานของ PLC 
4.  มีขั้วตํอ(Terminal) ซึ่งใช๎เชื่อมตํออุปกรณ์ภายนอกเข๎ากับสํวนอินพุตและสํวนเอาต์พุตของ PLC ได๎ 
5.  มีจ านวนอินพุตแบบ 24 โวลต์ ดีซี จ านวน 12 จุด   และ เอาต์พุตแบบรีเลย์จ านวน 8 จุด 
6.  มีหนํวยความจ าในการโปรแกรม (Program Capacity)เทํากับ 5 กิโลสเตป 
7.  มีหนํวยความจ าสามารถเก็บข๎อมูล(Data Memory) เทํากับ 10 กิโลไบต ์  
8.  มีค าสั่งในการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 450 ค าสั่ง 
9.  มีความเร็วในการประมวลผล(Execution Time) ส าหรับค าสั่งพื้นฐานไมํน๎อย 0.55 µs ตํอค าสั่ง 
10. มีความจ าภายในสามารถเก็บสภาวะได๎ขณะไฟฟ้าดับ(Holding Relays) ไมํน๎อยกวํา 8,000 ตัว 
11. มีตัวหนํวงเวลา(Timer) ไมํน๎อยกวํา 4,000 ตัว/มีตัวนับ (Counter) ไมํน๎อยกวํา 4,000 ตัว 
12. รองรับการใช๎งานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links เพื่อสํงผํานระหวําง PLC Master กับ PLC 
      Slave ผํานพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม RS485 สามารถรับสํง ข๎อมูลระหวําง PLC Master กับ   
      PLC Slaveเครือขํายควบคุมการท างานแบบดิจิตอลได๎ โดยPLC Master สามารถรับสํงข๎อมูลกับ 
      PLC Slave ได๎ไมํน๎อยกวํา 7 ตัว 
13. มีรีเลย์ส าหรับสํงผํานข๎อมูลระหวําง PLC Master กับ PLC Slave เมื่อใช๎ ระบบสื่อสาร แบบ Serial 
      PLC Links รวมกันแล๎วไมํน๎อยกวํา 90 เวิร์ด 
14. มีฟังก์ชันเวลา ได๎แกํวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง 
15. รองรับการเชื่อมตํออุปกรณ์ภายนอกผํานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU 
16. PLC สามารถเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ผํานพอร์ตสื่อสารแบบ USB 
17. มีซอฟต์แวร์(Software) ที่เขียนโปรแกรม PLC และจ าลองการท างานของ PLC โดยใช๎กับรุํนที่เสนอมา
ไมํน๎อยกวํา 1 license 
18. สามารถท าการโปรแกรม PLC บนไมโครคอมพิวเตอร์ได๎และท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
(Windows) ได๎โดยมีซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต๎องตามกฎหมายได๎ทุกเคร่ือง 
19. มีคูํมือการใช๎งานและซํอมบ ารุง PLC พร๎อมคูํมือการเรียนการสอนที่เป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 
20. มีจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อตรวจสอบการท างานของPLCได๎ 
21. ชุดทดลองต๎องติดตั้งบนวัสดุที่แข็งแรง 
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 22. มีสายส าหรับการติดตํอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร์ 
23. ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งเป็นตัวแทนจ าหนํายโดยตรงจากโรงงานผู๎ผลิต PLC 
24. สินค๎าต๎องเป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 
25. สินค๎าต๎องได๎รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทําหรือดีกวํา 
26. มีการรับประกันหลังการขายไมํน๎อยกวํา  1 ปี และต๎องจัดฝึกอบรมการใช๎งานให๎กับผู๎ใช๎งาน 

 

2.  ชุดฝึกปฏิบัติการ Touch Screen           จ านวน 2 ชุด  
     คุณสมบัติ 

1.  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน UC1,CE,N,L,NEMA 
2.  มีหน๎าจอแสดงผลและสั่งงานเป็นหน๎าจอสีแบบ STN ขนาดไมํน๎อยกวํา  5.7 นิ้ว 
3.  มีความละเอียดของจอไมํน๎อยกวํา 320x240 จุด 
4.  สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟิก   ตํางๆ ได๎ 
6.  สามารถแสดงสีของวัตถุบนหน๎าจอได๎ 256 สี 
7.  สามารถแสดงสีของรูปภาพที่น ามาใช๎รํวมกับการเขียนโปรแกรมได๎  4,000 สี 
8.  มีหนํวยความจ าในการเก็บข๎อมูลโปรแกรมที่ไมํน๎อยกวํา 20 เมกกะไบต์ 
9.  มีชํองเสียบหนํวยความจ าแบบ ATA Compact    Flash จ านวน 1 ชํอง 
10. มีหนํวยความจ าภายในไมํน๎อยกวํา  32  กิโลไบต ์
11. มีความสามารถในการแสดงรูปอุปกรณ์ตํอรํวมเชํน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ   แบบ Real Time 
12. สามารถในการเชื่อมตํอกับบาร์โค๎ดได๎ 
13. สามารถในการเชื่อมตํอเคร่ืองพิมพ์ได๎ 
14. มีอายุการใช๎งาน Back light ไมํต่ ากวํา 75,000 ชั่วโมง 
15. เป็นตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกับ PLC 
16. มีคูํมือการใช๎งานและใบงานการทดลองเป็นภาษาไทย 
17. สามารถจ าลองการท างาน รํวมกับPLCบนไมโครคอมพิวเตอร์ได๎และท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์  
18. ชุดทดลองต๎องติดตั้งบนวัสดุที่แข็งแรง 
19. มีสายส าหรับการติดตํอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร์ และPLC 
20. ต๎องจัดฝึกอบรมการใช๎งานให๎กับผู๎ใช๎งาน 
21. มีการรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
22. เป็นสินค๎าใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 
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3. ชุดฝึกเซอร์โวมอเตอร์             จ านวน 1 ชุด  
     คุณสมบัติ 

    3.1 ชุดควบคุม  

    -  ชุด PLC สามารถควบคุมการท างานของเซอร์โวร์มอเตอร์ได๎ทั้ง 2 แกนที่ความถี่ 100 kHzได๎ 
    -  ชุด PLC สามารถเรียกใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปในรูปแบบของฟังก์ชันบล็อก ไดอะแกรม  เพื่อ 
       ควบคุมการท างานของเซอร์โวร์มอเตอร์ได๎   
    -  ชุด PLC มี High Speed Counter รวมอยํางน๎อย4 จุดโดยรับความถี่อินพุตแบบ เฟสเดียวกันขนาด 
       100 kHzสามารถรับความถี่อินพุตตํางเฟสที่ ความถี่  50 KHz ได๎ และสามารถรับความถี่อินพุต 
       ในกรณีนับขึ้นหรือนับลง 100 KHz ได๎  
    -  ชุด PLC มีค าสั่งให๎เลือกใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 400 ค าสั่ง 
    -  ชุด PLC มีความเร็วในการประมวลผลค าสั่งพื้นฐานไมํเกิน 0.55 µs. 
    -  มีความจุโปรแกรม 10 Ksteps 
    -  มีหนํวยความจ า  32 กิโลไบต์ 
    -  มีอินพุตแบบดิจิตอล 18 จุด และ มีเอาต์พุตแบบดิจิตอล 12 จุด 
    -  มีตัวหนํวงเวลา(Timer) ไมํต ากวํา 4,000 ตัว และมีตัวนับ (Counter) ไมํต่ ากวํา 4,000 ตัว 
    -  มีความจ าภายในสามารถเก็บข๎อมูลหรือค๎างสภาวะได๎เมื่อไฟดับไมํน๎อยกวํา 8,000 ตัว 
    -  มี Real Time Clock เพื่อใช๎รํวมกับการเขียนโปรแกรมตั้งเวลาเป็นแบบ Calendar 
    -  สามารถเชื่อมตํอคอมพิวเตอร์ ผํานพอร์ตสื่อสารแบบ USB 1.1 เพื่อใช๎ในการเขียนโปรแกรม 
    -  รองรับการเชื่อมตํอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกผํานพอร์ตอนุกรมแบบ RS-232C หรือ 
       แบบ RS-422A/485 ได๎ไมํน๎อยกวํา 2 พอร์ต 
    -  รองรับระบบสื่อสารได๎ทุกระบบดังตํอไปนี้ Host Link, No-protocol, NT Link (1: N), Serial PLC 
        Link, Gateway (Compo Way/F Master, Modbus-RTU  master),Modbus-RTU easy master function 
       ผํานพอร์ตอนุกรม RS-232C และ /หรือ พอร์ตRS-422A/RS485 
    3.2 ชุดเอซีมอเตอร ์
    -  มีก าลังไมํต่ ากวํา 100 วัตต์ 
    -  มีความเร็วพิกัดไมํต่ ากวํา 3,000 รอบตํอนาที 
    -  มีคําพิกัดแรงบิด ขณะใช๎งานตํอเน่ืองไมํต่ ากวํา 0.95 Nm. 
    -  เป็น ตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกันกับ PLC 
    3.3  ชุดตัวขับเซอร์โวร์  
    -  สามารถน าไปควบคุมต าแหนํงและความเร็วของเซอร์โวร์มอเตอร์ได๎  
    -  ใช๎งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC50/60 Hzได๎ 
    -  รองรับการปรับตั้งคําการท างานด๎วยซอต์ฟแวร์ ติดตั้งได๎บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบัติการ 
       วินโดว์ได๎ 
   -  เป็นตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกับ PLC  
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    3.4  ชุดแผงฝึกการควบคุมต าแหน่ง และความเร็วของเซอร์โวร์มอเตอร์  
   -  เป็นแบบตั้งโต๏ะที่ท ามาจากโลหะ เชํนเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส 
   -  เป็นชุดทดสอบการควบคุมต าแหนํง และความเร็วของมอเตอร์ แบบหนึ่งแกน  
   -  ได๎ติดตั้งอุปกรณ์ตํางๆ รวมถึงสวิตช์(Switch) ตัวตรวจจับ (Sensor) สายไฟฟ้า สายสัญญาณ และ 
      สํวนประกอบอื่นๆเป็นที่เรียบร๎อย และอยูํในลักษณะพร๎อมใช๎งาน 
   -  มีชุด Ball Screw ติดตั้งอยูํในชุดทดลองส าหรับทดสอบการท างานของเซอร์โวมอเตอร์  
       

4. ชุดฝึกโรบอทลม             จ านวน 1 ชุด  
     คุณสมบัติ 

   -  สามารถจ าลองการท างานการควบคุมผําน PLCได๎ 
   -  สามารถก าหนดทิศทางเคลื่อนไหวได๎ 3 แกน 
   -  ชุดจ าลองการท างานประกอบด๎วย Twin Rod Air Cylinder 
   -  ชุดจ าลองการท างานประกอบด๎วยRotary Actuator 
   -  มีขั้วตํออินพุต 12 จุด และ เอาต์พุต 8 จุด 
   -  ใช๎ Double Solenoid Valve แบบ 5/2 ขนาด 24 VDC 
   -  มีกระเป๋า และฐานรองรับ เพื่อความสะดวกในการใช๎งาน การเคลื่อนย๎าย และจัดเก็บ  

 

     -   มีคูํมือประกอบการใช๎งาน 
 

5. ชุดฝึก RFID              จ านวน 2 ชุด  
     คุณสมบัติ 
   -  โมดูลอําน/เขียนข๎อมูล(Read/Write) ติดตั้งบนกระเป๋าอลูมิเนียมเพื่อความสะดวกในการใช๎งาน 
       การเคลื่อนย๎ายและการจัดเก็บ 
   - โมดูลอําน/เขียนต๎องมีพอร์ต USB พร๎อมสายเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ได๎ 
   - โมดูลอําน/เขียนต๎องมีพอร์ต RS-232C พร๎อมสายเชื่อมตํอกับอุปกรณ์ ควบคุมอัตโนมัติกับ PLC ได๎ 
   - โมดูลอําน/เขียนต๎องมีสวิตซ์ส าหรับเลือกใช๎งานระหวํางUSB กับพอร์ต RS-232C 
   - ใช๎ความถี่ในการรับ/สํงข๎อมูลไมํน๎อยกวํา 13.56 MHz 
   - ใช๎แรงดันไฟต่ าสุด 5 VDC 
   -  การรับ/สํงข๎อมูลระหวํางโมดูล อําน/เขียนแบบ Half-Duplex 
   -  สามารถเลือกความเร็วในการรับ/สํงข๎อมูลได๎ที่ 9,600 บิตตํอวินาที หรือ 38,000 บิตตํอวินาทีได๎ 
   -  มีระยะหํางระหวํางโมดูลอําน/เขียนกับฉลากอิเลคทรอนิคส์ได๎มากกวํา 10 มิลลิเมตร 
   -  เป็นตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกับ PLC  
   -  ต๎องจัดฝึกอบรมการใช๎งานให๎กับผู๎ใช๎งาน 
   -  มีเอกสารคูํมือการใช๎งาน 
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6. ชุดฝึกอินเวอร์เตอร์             จ านวน 1 ชุด  
     คุณสมบัติ 
   - อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ต๎องได๎รับมาตรฐาน CE,  UL/cUL 
   -  สามารถรับไฟฟ้าอินพุทแบบ Single  Phaseได๎ 
   -  สามารถใช๎งานกับมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 220 VAC ขนาด 0.4 kW ได๎ 
   -  รองรับการเชื่อมตํอ PLC ผํานระบบสื่อสารแบบ Modbus ได๎ 
   -  มีจุดเชื่อมตํออินพุตแบบดิจิตอล 6  จุด 
   -  จุดเชื่อมตํอเอาต์พุตแบบดิจิตอล 3 จุด เป็นเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ 2 จุดและ เอาต์พุตแบบรีเลย์  2  จุด 
   -  จุดเชื่อมตํอสัญญาณอนาลอกอินพุตขนาด 0-10 โวลต์และ 4.20 mA. ไมํน๎อยกวํา 1 จุด 
   -  มีจุดเชื่อมตํอสัญญาณอนาลอกเอาต์พุตขนาด  0 -10  โวลต์ไมํน๎อยกวํา 1  จุด 
   -  สามารถควบคุมการท างานในชํวงความถี่ 0.5 – 400 Hz ได๎ 
   -  มีฟังก์ชั่น PID Control ในสามารถท าการควบคุมการท างานโดยไมํต๎องใช๎อุปกรณ์ควบคุมจากภายนอก  
   -  มีรูปแบบการควบคุมแบบ V/F Control ส าหรับการควบคุมความเร็วและแบบ Senseless Vector 
      Controlส าหรับควบคุมแรงบิด โดยสามารถเลือกได๎จากการก าหนดคําพารามิเตอร์  
   -  มีความสามารถในการทนคํากระแสเกินพิกัดได๎150 % ของกระแสพิกัดเป็นเวลา ไมํเกิน 1  นาที 
   -  มีมอเตอร์ที่มี Encoder ติดตั้งอยูํในชุดทดลองส าหรับทดสอบการท างาน 
   -  เป็นตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกับ PLC 
   -  มีคูํมือการใช๎งานที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  

7. ชุดฝึกเซนเซอร์             จ านวน 1 ชุด  
     คุณสมบัติ 

7.1 แผงชุดทดลองเซนเซอร์ จ านวน 1  แผง   
   -  เป็นชุดทดลอง หรือชุดสาธิตที่มีลักษณะเป็นแผง      หรือโมดูล ที่ใช๎ศึกษาเกี่ยวกับเซนเซอร์ 
   -  สามารถใช๎แหลํงจํายไฟทั้งแบบ 220 VAC และ 24 VDC ได๎ 
   - มีหลอดไฟ(Lamp) พร๎อมจุดตํอ (Terminal) แสดงผลไมํน๎อยกวํา 2 ชุด 
   -  มีตัวยึดจับอุปกรณ์ที่สามารถจับ หรือล็อคเซนเซอร์ได๎ไมํน๎อยกวํา 1 ชุด 
   -  มีราง หรือแทํนยึดเซนเซอร์ที่สามารถจับยึดเซนเซอร์ได๎ไมํน๎อยกวํา 1 ชุด 
   -  ประกอบอยูํในกระเป๋าเหล็ก หรืออลูมิเนียม เพื่อสะดวกตํอการเคลื่อนย๎าย  
   -  มีกระเป๋า, ฐานรองรับ เพื่อความสะดวกในการใช๎งาน 
   -  มีคูํมือประกอบการใช๎งาน 
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 7.2 อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง  แบบตัวรับ-ตัวส่ง  (Through-beam)      จ านวน 1 ชุด 
    -  ระยะตรวจจับ ไมํน๎อยกวํา 15 เมตร 
    - ใช๎แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC 
    -  มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว 
    -  มีโหมดการท างานมาตรฐานเวลาการตอบสนองการท างานสูงสุดไมํ เกิน 1mS 
    -  มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลดและการตํอแหลํงจํายไฟกลับขั้ว 
    -  มีเอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP 
    -  ได๎มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกวํา 
    -  ความต๎านทานกระแทก (Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไมํน๎อยกวํา 500 m/s2 
7.3 เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แผ่นสะท้อน (Retro reflective)                                 จ านวน 1 ชุด 
    -  ระยะทางตรวจจับไมํน๎อยกวํา 3 เมตร 
    - ใช๎แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC 
    -  มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว 
    - โหมดการท างานมาตรฐาน เวลาตอบสนองการท างานสูงสุดไมํเกิน 1  mS 
    -  มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด ป้องกันการตํอสายไฟกลับขั้ว และป้องกันการรบกวนกัน  
    -  เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP 
    -  ได๎มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกวํา 
    -  ความต๎านทานกระแทก (Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไมํน๎อยกวํา 500 m/s2 
7.4 เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงสะท้อนกับวัตถุ(Diffuse reflective)                  จ านวน 1 ชุด 
    -  ใช๎แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC 
    -  ระยะตรวจจับไมํน๎อยกวํา 100 มิลลิเมตร 
    -  มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว 
    -  มีโหมดการท างานมาตรฐาน เวลาตอบสนองการท างานสูงสุดไมํเกิน 1 mS 
    -  มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด และการตํอแหลํงจํายไฟกลับขั้ว  
    -  เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP 
    -  ได๎มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกวํา 
    -  ความต๎านทานกระแทก(Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไมํน๎อยกวํา 500 m/S 
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 7.5 เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบ Inductive Proximity                                               จ านวน 1 ชุด   
    -  แบบที่ใช๎กับไฟ DC 3 สาย ใช๎แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC 
    -  ระยะการตรวจจับไมํน๎อยกวํา 18 มิลลิเมตร 
    -  สามารถตรวจจับวัสดุที่เป็นโลหะได๎ 
    -  ตอบสนองความถี่การใช๎งาน(Response Frequency)สูงสุดไมํต่ ากวํา 0.1 KHz 
    -  มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด และมีระบบป้องกันการตํอแหลํงจํายไฟฟ้ากลับขั้ว  
       และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก 
    - ได๎มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกวํา 
7.6 แอมปลิไฟเออร์ของชุดตรวจจับวัตถุแบบดิจิตอลไฟเบอร์                                       จ านวน 1 ชุด 
    -  สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขไมํน๎อยกวํา 4 หลัก 
    -  มีความยาวคลื่นในการกระจายแสง (Wave length) ไมํน๎อยกวํา 650 nm. 
    -  ใช๎แรงดันไฟ 12-24 VDC 
    -  เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP 
    -  ที่โหมดการท างานมาตรฐาน เวลาการตอบสนองการท างานสูงสุด ไมํเกิน 1 ms 
    -  ได๎มาตรฐานการป้องกัน IP50 หรือ ดีกวํา 
7.7 หัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบไฟเบอร์ชนิดใช้แสงรับ-ส่ง (Through-beam)          จ านวน 1 ชุด 
    -  ระยะทางตรวจจับไมํน๎อยกวํา 400 mm. 
    - สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.0 mm. ได๎ 
    -  เป็นตราสินค๎ายี่ห๎อเดียวกับ PLC 
    -  ต๎องจัดฝึกอบรมการใช๎งานให๎กับผู๎ใช๎งาน 
    -  มีเอกสารคูํมือการใช๎งาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


