
ชุดจ าลองระบบจัดการงานโลจสิติกส์แบบครบวงจร 

(Logistics System) 

 
 
คุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

1. Transport management system (TMS)    จ านวน   1  ชุด 

1.1 โปรแกรมTransportation Management System (TMS)  จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1.1. ระบบรับค าสัง่จา้งจากลูกคา้ 
1.1.2. ระบบการวางแผนการขนส่ง 

1.1.3. ระบบการกระจายสินคา้ 
1.1.4. ระบบการควบคุมการขนส่ง 
1.1.5. ระบบการวางบิล 
1.1.6. ระบบบริหารจดัการทรัพยากร ไดแ้ก่ รถ พนกังานขบัรถ เงินสดยอ่ย น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
1.1.7. ระบบงานงานซ่อมบ ารุง 



1.1.8. ระบบรายงานต่างๆ 
1.1.9. เป็น Software ท่ีผลิตภายใตบ้ริษทัท่ีไดรั้บมารตฐาน ISO 9001:2015 

1.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one PC touch screen   จ านวน  31  เคร่ือง   
 มรีายละเอยีดดังนี ้

1.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 3.0 GHz หน่วยความจ าแคช(Cache Memory) ขนาดไม่นอ้ย
กว่า 5 MB, 4 Cores หรือสูงกว่า 

1.2.2 มีหน่วยความจ าหลกัชนิด DDR4 2666 SODIMM หรือสูงกว่า ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 GB  
1.2.3 มีหน่วยความจ าในการประมวลผลกราฟฟิกแบบแยกหน่วยความจ าหลกั 

ไม่ต ่ากว่า 2 GB 
1.2.4 มี Internal Storage ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB (5,400 rpm) 
1.2.5 มี SLIM DVD WRITER 9.0MM  
1.2.6 มีหน่วยแสดงผลขอ้มูลเป็นจอภาพสี แบบ 23.8" FHD (1920 x 1080) WVA Multi Touch 

BORDERLESS  หรือ สูงกว่า 
1.2.7 ชุดจอภาพสมัผสัส าหรับควบคุมการท างาน (Touch Screen) 
1.2.8 มี Wireless LAN IEEE 802.11b/g และ Bluetooth หรือ สูงกว่า 
1.2.9 มี Network Interface Port ชนิด Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps 
1.2.10 มี Input device : USB CCID Smartcard Keyboard 
1.2.11 มีพอร์ตต่างๆ ดงัน้ี 

1.2.11.1 Universal Serial Bus (USB 2.0) หรือสูงกว่า แบบติดตั้งภายใน 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 พอร์ต 

1.2.11.2 Media Card Reader จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง ส าหรับใชง้านกบั (SD, SDHC, SDXC)  
1.2.11.3 External Display จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
1.2.11.4 Microphone/Line-in จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  
1.2.11.5 Headphone/Speaker/Line-out จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
1.2.11.6 RJ-45 port ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

1.2.12 มีซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย มาพร้อมใชง้านอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
1.2.12.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Home หรือดีกว่า 
1.2.12.2 โปรแกรมสนบัสนุนการท างานของตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ (Driver) 
1.2.12.3 โปรแกรมส าเร็จรูปการจดัการเสน้ทางและส่งมอบสินคา้ (Transportation Management 

System TMS)  โดยระบบจะครอบคลุมดงัน้ี 
 ระบบรับค าสัง่จา้งจากลูกคา้ 



 ระบบการวางแผนการขนส่ง 
 ระบบการกระจายสินคา้ 
 ระบบการควบคุมการขนส่ง 
 ระบบการวางบิล 
 ระบบบริหารจดัการทรัพยากร ไดแ้ก่ รถ พนกังานขบัรถ เงินสดยอ่ย น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 ระบบงานงานซ่อมบ ารุง 
 ระบบรายงานต่างๆ 
 เป็น Software ท่ีผลิตภายใตบ้ริษทัท่ีไดรั้บมารตฐาน ISO 9001:2015  

1.2.13 อุปกรณ์สนบัสนุน ประกอบดว้ย 
1.2.13.1 Wireless Keyboard and Mouse หรือดีกว่า 

1.3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1500VA       จ านวน 31 เคร่ือง  

1.3.1 ยพูีเอส Line Interactive UPS with Stabilizer 
1.3.2 จ่ายไฟไดม้ากถึง 900W 
1.3.3 หนา้จอ DIGITAL LCD แสดงผลครบครัน 9 สถานะไฟฟ้า 

1.3.4 ควบคุมการท างานดว้ย Microprocessor อจัฉริยะ 
1.3.5 มี Software จดัการระบบไฟฟ้าผา่นช่องเสียบแบบ USB 
1.3.6 สามารถสัง่งานใหปิ้ดเคร่ืองคอมพิวเตอร์อตัโนมติัได ้ 
1.3.7 แถมฟรี CD, USB Cable, USB Port ส าหรับใชง้าน Software 
1.3.8 มีช่องจ่ายไฟเสียบไดท้ั้งปลัก๊กลม-แบน มากถึง 6 ช่อง 

1.3.9 มีช่องเสียบเพื่อกนัไฟกระชากทางสาย Lan (RJ-45) 
1.3.10 ต่อคอมพิวเตอร์ไดสู้งสุด 4 ชุด ส ารองไฟ 15-30 นาที  

1.4 รถเข็นสินค้า               จ านวน 2 คนั  
1.4.1 โครง ท าดว้ย แป๊ปกลมขนาด 1 น้ิว หนา 1.5 มิล  
1.4.3 ผนงั ท าดว้ย  เพลาสแตนเลส ขนาด 5 มิล ช่องห่าง 5x5 ซม.  
1.4.4 พ้ืน และ คานดา้นล่าง ท าดว้ย สแตนเลสแผน่หนา 1.2 มิล 
1.4.4 ลอ้ขนาด 5 น้ิว เนลอ้ PU สีเทา จ านวน 4 ลอ้ หมุน 2 ลอ้ ตาย 2 ลอ้ 
1.4.5 ขนาด กวา้ง 60 ยาว 90 สูง 90 ซม.รวมลอ้ 

1.5 โต๊ะสแตนเลส        จ านวน 4 ตวั 

1.5.1 หนา้ปัดเงา ขา 1.2 น้ิว  



1.5.2 หนา้โต๊ะหนา 0.6 มิล  
1.5.3 ขอบโต๊ะพบัหนา 4 ซม. 
1.5.4 ขนาด 75*150*75 ซม  

1.6.  ชุดสาธิตหุ่นยนต์เคล่ือนย้ายสินค้าอัตโนมัต ิ จ านวน 1 ชุด 

ก.รายละเอยีดทั่วไป 

เป็นชุดสาธิตการเคล่ือนยา้ยสินคา้อตัโนมติัในคลงัสินคา้โดยใชหุ่้นยนต ์เพ่ือจดักลุ่มสินคา้ตามรายการสัง่ซ้ือ 
โดยมีหุ่นยนตเ์ป็นตวัรับค าสัง่จาก ใบค าสัง่ซ้ือ ผา่นบาร์โคด้ หรือการใส่ขอ้มูล ท่ีจุดสถานีงานจดัสินคา้หลกั 
หลงัจากรับค าสัง่เรียบร้อย หุ่นยนตจ์ะวิ่งตามเสน้ทางไปยงัจุดรับส่งสินคา้ชนิดต่าง ๆ  เพ่ือจดักลุ่มของสินคา้

จนครบตามตามค าสัง่ในใบสัง่ซ้ือ หลงัจากนั้นหุ่นยนตก์็จะวิ่งกลบัมายงัต าแหน่งสถานีงานจดัสินคา้หลกั 
เพ่ือจดัเก็บสินคา้ และพร้อมรับค าสัง่อีกคร้ัง   

ข. รายละเอยีดทางเทคนิค 

1. ชุดหุ่นยนต์หลกั  

1.1. หุ่นยนตข์บัเคล่ือนแบบ  2 ลอ้ 
1.2.  ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์กระแสตรงแบบมีเกียร์ทด จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ตวั 
1.3. ชุดจบัยดึมอเตอร์ขบัลอ้ ท าดว้ยเหลก็ หรือ อลูมิเนียมมีความความแข็งแรง 
1.4. บอร์ดไดรมอเตอร์ส าหรับควบคุมไดรมอเตอร์กระแสตรง แบบปรับความเร็วและทิศทางหมุนได ้
1.5. บอร์ดไดรมอเตอร์ส าหรับควบคุมมอเตอร์กระแสตรง 1 บอร์ด ควบคุมมอเตอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ตวั 
1.6. บอร์ดไดรมอเตอร์ส าหรับควบคุมมอเตอร์กระแสตรง มี IC เพื่อแยกสญัญาณทางไฟฟ้าดว้ยแสง 

1.7.  โครงสร้างหลกัท าจาก อครีลิค หรือ อลูมิเนียม หนาไม่ต ่ากว่า 2 มม. 
1.8. มีสวิตซส์ าหรับเปิดปิดไฟเล้ียงวงจร 
1.9. มีบตัเซอร์ เสียงสามารถควบคุมระดบัความดงัผา่น Analog  ได ้
1.10. มีเซนเซอร์ส าหรับตรวจจบัเสน้สีด าบนพ้ืนสีสว่าง มีเอาตพุ์ตแบบ Analog จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 6 ตวั 
1.11. มีเซนเซอร์ตรวจจบัวตัถุดว้ยหลกัการแสงสะทอ้น จ  านวนไม่นอ้ยกว่า  2  ตวั 

2. ชุดควบคุมหลกั 

2.1. PLC บอร์ด มีดิจิตอล อินพุต และ ดิจิตอล เอาตพ์ุต รวมกนัไม่นอ้ยกว่า  20 ช่องสญัญาณ 
2.2. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram ได ้

2.3. สามารถ Monitor ดูการท างานของ Ladder Diagram ของ PLC ได ้
2.4. มีช่องสญัญาณ Analog Input  แบบ แรงดนั 0 -10 โวลท ์อยา่งนอ้ย  6 ช่องสญัญาณ 



2.5. มีช่องสญัญาณ Analog Output แบบ แรงดนั 0 – 10 โวลท ์อยา่งนอ้ย 2 ช่องสญัญาณ 
2.6. มีช่องทางการส่ือสารดว้ย RS485 อยา่งนอ้ย  1 ช่องสญัญาณ 
2.7. มีช่องทางการส่ือสารดว้ย RS232 อยา่งนอ้ย 1 ช่องสญัญาณ 

2.8. รองรับการเช่ือมต่อบอร์ด Bluetooth 
2.9. รองรับการเช่ือมต่อบอร์ด Wifi 
2.10. สามารถเช่ือมต่อ HMI Simulation ดว้ย Protocol Modbus RTU   ได ้
2.11. มีฐานเวลาในตวั PLC บอร์ด 
2.12. มีหน่วยความจ าท่ีสามารถจ าค่าไดห้ลงัจากปิดและเปิดไฟ 
2.13. สามารถใชแ้รงดนัไฟเล้ียง  16 – 20 โวลท ์

3. ชุดยกช้ินงาน 

3.1. เป็นลกัษณะ งา สอดเพ่ือยกช้ินงานข้ึนในแนวตั้ง คลา้ยรถยก (Forklift) 
3.2. สามารถควบคุมต าแหน่งการยกไดด้ว้ย สเต็ปป้ิง มอเตอร์ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ตวั 

3.3. บอร์ดไดรส าหรับควบคุม สเต็ปป้ิง มอเตอร์ แบบปรับความเร็วและทิศทางหมุนได ้
3.4. บอร์ดไดรส าหรับควบคุม สเต็ปป้ิง มอเตอร์ 1 บอร์ด สามารถควบคุมมอเตอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ตวั 
3.5. บอร์ดไดรส าหรับควบคุม สเต็ปป้ิง มอเตอร์ มี IC เพื่อแยกสญัญาณทางไฟฟ้าดว้ยแสง 

4. ชุดการส่ือสาร Bluetooth 

4.1. บอร์ด Bluetooth ส าหรับการเช่ือมต่อรับส่งขอ้มูล กบั คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน (android) ผา่น 
Bluetooth ได ้
4.2. บอร์ด Bluetooth มีไฟเล้ียง  18 VDC. +/- 20% 
4.3. บอร์ด Bluetooth สามารถเช่ือมต่อส่งสญัญาณผา่น RS485 ได ้

4.4. บอร์ด Wifi 

4.5. บอร์ด Wifi ส าหรับการเช่ือมต่อรับส่งขอ้มูล กบั คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ผา่น Wifi 
4.6. บอร์ด Wifi มีไฟเล้ียง ช่วง 5-36 VDC. หรือดีกว่า 

4.7. บอร์ด Wifi รองรับการเช่ือมต่อสญัญาณ แบบ RS232 และ RS485 

5. ชุดแหล่งจ่ายไฟ 

5.1 ใชพ้ลงังานจาก แบตเตอร์ร่ี ลิโพ (Li-Po) อยา่งนอ้ย  1 กอ้น 

5.2 มีแบตเตอร์ร่ีส ารอง ส าหรับกรณีเรียนรู้ใชเ้วลาทดลองนาน ๆ อยา่งนอ้ย  1 กอ้น 
5.3 แท่นชาร์ท แบตเตอร์ร่ี สามารถชาร์ท แบตในโหมด  Balance Cell  ได ้
5.4 แท่นชาร์ท แบตเตอร์ร่ี สามารถใชไ้ฟเล้ียง  220 VAC. 50HZ. ได ้ 



6. ชุดรถต่อพ่วงส าหรับเกบ็ช้ินงาน 

6.1. เป็นรถต่อพวงจ าลอง มีลอ้สามารถต่อพ่วงกบัหุ่นยนตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
6.2. สามารถวางกล่องเพื่อจดัเก็บสินคา้บนตวัรถได ้

7. ชุดแผนผงัคลงัสินค้าจ าลอง 

7.1. แผน่กระดาษ หรือ ไวน่ิว พิมพแ์ผนผงัจ  าลองคลงัสินคา้ 
7.2. บนแผนผงัมีสถานีงานส าหรับหยดุรับส่งช้ินงาน ไม่นอ้ยกว่า  5 สถานี 
7.3. แผน่จ าลองการสัง่สินคา้ ไม่นอ้ยกว่า 4 รูปแบบ 

8. สมรรถนะการเรียนรู้การสาธิต 

8.1. หุ่นยนตส์ามารถวิ่งตามเสน้สีด าบนพ้ืนสีขาวไปยงัต าแหน่งสถานีงานต่างๆ ท่ีเป็นจุดตดัของเสน้ได ้
8.2. สามารถป้อนความตอ้งการเพ่ือใหหุ่้นยนตห์ยดุยงัสถานีงานตามค าสัง่ท่ีตอ้งการได ้  

ค. รายละเอยีดอ่ืน ๆ  

1. ผูข้ายจะตอ้งมีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point ส าหรับเป็นส่ือการสอน 
2. ผูข้ายจะตอ้งมีการฝึกอบรมการใชง้านใหก้บัอาจารย ์หรือบุคลากรของทางสถานศกึษา  
3. ชุดทดลองและซอฟแวร์ตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มทวีปยโุรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุ่น หรือ

อิสราเอล หรือแคนาดา หรือออสเตรเลีย หรือประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานไมต่  ่ากว่า ISO 
9001:2015 ในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง (Design and Manufacture, Sale, After Sale Service of Education 
Training Equipment) หรือ มอก.  

 

2 Warehouse Management system (WMS) จ านวน 1 ชุด    

2.1. โปรแกรม Warehouse Management system (WMS) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.1 รองรับอุปกรณ์ PC, Handheld, Barcode Scanner 
2.1.2 สนบัสนุนการใชร้ะบบ RFID และ Barcode ทั้ง 1D และ 2D 
2.1.3 เป็นโปรแกรมใชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ทัว่ไป ท่ีใชใ้นการรับสินคา้ จดัเก็บ
สินคา้ และเบิกสินคา้ 

2.1.4 ท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการ WINDOWS ได ้
2.1.5 รับสินคา้ 
2.1.6 พิมพบ์าร์โคดสินคา้ 
2.1.7 จดัเก็บสินคา้ 
2.1.8 ยา้ยสินคา้ 
2.1.9 จ่ายสินคา้ 



2.1.10 นบัสินคา้ 
2.1.11 ปรับยอดสินคา้ 
2.1.12 รายงานสต็อกการ์ด 
2.1.13 รายงาน Inventory 
2.1.14 รายงานการรับสินคา้ 
2.1.15 รายงานการยา้ยสินคา้ 
2.1.16 รายงานการจ่ายสินคา้ 
2.1.17 รายงานช่องเก็บว่าง 
2.1.18 การก าหนดสิทธิการใชง้าน 
2.1.19 เป็นการควบคุมสินคา้ดดยใช ้Lot control หรือ Item Control 
2.1.20 รายงานบญัชีสินคา้คงเหลือ 
2.1.21 รายงานสรุปการเคล่ือนไหวของสินคา้ตาม Movement Code 
2.1.22 รายงานแสดงอายขุองสินคา้ 
2.1.23 รายงานแสดงสินคา้ท่ีตอ้งสัง่ซ้ือ 
2.1.24 รายงานส าหรับตรวจนบัสินคา้ พร้อม Tag ติดสินคา้ในการตรวจนบั 
2.1.25 รายงานแสดงการรับ/เบิกประจ าปี เปรียบเทียบทั้ง 12 เดือน 
2.1.26 ระบบ Inventory quantity  
2.1.27 ระบบ Inventory with Amount 
2.1.28 เป็น Software ท่ีผลิตภายใตบ้ริษทัท่ีไดรั้บมารตฐาน ISO 9001:2015  

2.2. Handheld computer RFID & Barcode 31 เคร่ือง     
2.2.1. ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Android หรือดีกว่า 
2.2.2. ระบบปฏิบติัการ Windows CE 6.0 หรือดีกว่า 
2.2.3. หน่วยความจ า RAM 4 กิกะไบต ์หรือดีกว่า 
2.2.4. หน่วยประมาลผล CPU : 1 Ghz หรือดีกว่า 
2.2.5.  หนา้จอสี  ระบบสมัผสั 3.2 น้ิว แบบ TFT-LCD มีความละเอียดระดบั QVGA (240x320 

) หรือดีกว่า 
2.2.6. ระบบการเช่ือมต่อ Wifi/Bluetooth4.0/IP54 
2.2.7. สามารถสแกนเนอร์ 1D และ 2D และ RFID และ Barcode Scanner 
2.2.8. มารตฐานการป้องกนั IP54 
2.2.9. มีขนาดกะทดัรัดและสามารถพกพาได ้



2.2.10. ใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับคลงัสินคา้ครบวงจร (Warehouse Management 
System ; WMS) ได ้

2.3. ชุดสาธิตการจัดสินค้าในช้ันเกบ็ส้ินค้าด้วยระบบ PICK TO LIGHT  จ านวน 1 ชุด 

ก. รายละเอยีดทั่วไป 

เป็นชุดสาธิตการจดัสินคา้ในชั้นเก็บส้ินคา้ดว้ยระบบ PICK TO LIGHT ในคลงัสินคา้ เพื่อจดักลุ่มสินคา้
ตามรายการสัง่ซ้ือ โดยปรกติการจดักลุ่มสินคา้ตามรายการสัง่ซ้ือดว้ยคนนั้น ตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจ
ใบสัง่ซ้ือสินคา้ ตอ้งใชเ้วลาในการจดัสินคา้ และบ่อยคร้ังท่ีเกิดความผดิพลาดเกิดข้ึน เช่น จดัสินคา้ผดิ
ประเภทจากรายการ จดัจ  านวนผดิจากรายการ ระบบ PICK TO LIGHT เป็นระบบท่ีเขา้มาช่วยใหเ้รา
สามารถจดัสินคา้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ไม่ตอ้งอ่านใบสัง่ซ้ือ ไม่ตอ้งจดจ า จ  านวนสินคา้ ไม่ตอ้งคน้หา
ต าแหน่งการหยบิสินคา้ สามารถท าใหก้ารจด้สินคา้เร็วข้ึน และป้องกนัความผดิพลาดไดท่ี้เกิดจากการ

หยบิผดิต าแหน่ง หรือ หลงลืมจ านวนสินคา้ในการจดัเก็บได ้

ข. รายละเอยีดทางเทคนิค 

1. ชุดโครงสร้างช้ันวางสินค้า 

1.1. โครงสร้างท าจากอลูมิเนียมโปรไฟล ์หรือ เหลก็ท่อเคลือบพลาสติก 

1.2. มีขาฉ่ิงสามารถปรับระดบัได ้
1.3. สามารถวางกล่องใส่สินคา้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า   6  ช่อง 
1.4. มีต าแหน่งจบัยดึชุดควบคุมไวเ้ป็นชุดเดียวกนักบัโครงสร้าง 

2. ชุดควบคุมหลกั 

2.1. มีหนา้จอแสดงผลแบบทชัสกรีนขนาดไม่นอ้ยกว่า  4.3 น้ิว 
2.2. สามารถเช่ือมต่อ ตวัอ่านโคด้ ได ้
2.3. สามารถเช่ือมต่อชุดแสดงผลต าแหน่งการจดัเก็บได ้ไม่นอ้ยกว่า 6  ชุด 
2.4. สามารถส่งสญัญาณไปยงัชุดแสดงผลต าแหน่งการจดัเก็บตามใบค าสัง่ซ้ือ 

3. ชุดแสดงผลต าแหน่งการจดัเกบ็ จ านวน 6  ตวั 

3.1. มีหนา้จอสามารถแสดงผลตวัเลขจ านวนการจดัสินคา้ได ้
3.2. มีปุ่มกดเพ่ือรับค าสัง่การหยบิสินคา้ท่ีต  าแหน่งเสร็จแลว้ 

3.3. มีไฟส าหรับแสดงผลแจง้ต าแหน่งการหยบิช้ินงานได ้

4. สมรรถนะการเรียนรู้การสาธิต 

4.1 สามารถรับค าสัง่การจดัสินคา้ผา่น ตวัสแกนเนอร์ หรือ หนา้จอทชัสกรีนได ้



4.2 สามารถแสดงต าแหน่งและจ านวนของสินคา้ท่ีตอ้งจดัเก็บตามใบค าสัง่ซ้ือได ้
    

ค. รายละเอยีดอ่ืน ๆ  

1. ผูข้ายจะตอ้งมีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point ส าหรับเป็นส่ือการสอน 
2. ผูข้ายจะตอ้งมีการฝึกอบรมการใชง้านใหก้บัอาจารย ์หรือบุคลากรของทางสถานศกึษา 
3. ชุดทดลองและซอฟแวร์ตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มทวีปยโุรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุ่น 

หรืออิสราเอล หรือแคนาดา หรือออสเตรเลีย หรือประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานไม่ต ่ากว่า 
ISO 9001:2015 ในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง (Design and Manufacture, Sale, After Sale Service of 
Education Training Equipment) หรือ มอก. 

 

3 ส่ิงสนับสนุนระบบ 1 ชุด 
3.1 โต๊ะคอมแบบยาว        31 ตวั 

 โครงโตะ๊ขาเหลก็ชุบโครเมียม เหลก็หนาไม่นอ้ยกว่า 1 มิล 
 ใตห้นา้พ้ืนโต๊ะเสริมคานเหลก็ชุบโครเมียม และเช่ือมตายทั้งตวั เพ่ือความแข็งแรง  
 หนา้พ้ืนโต๊ะและแผงขา้งปิดผวิดว้ย Melamine Laminate พ้ืนโต๊ะมีความความหนา 16 มิล  
 คียบ์อร์ดเป็นรางลูกปืน ไม่หลุดเวลาดึงออกมาสุด 
 ปลายขาเสริมปุ่มปรับระดบัพ้ืนท่ี 

3.2 เก้าอีข้าเหลก็         31 ตวั  

 โครงขาเกา้อ้ี ท าจากเหลก็ ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.2 มม. ท่ีปลายขาเกา้อ้ีปิดดว้ยพลาสติกกนักระแทก  
 โครงเหลก็ท่ีนัง่ - หลงัพิง ท าจากเหลก็ ความหนาไมน่อ้ยกว่า 1.2 มม.  
 โครงเหลก็ท่ีตัง่-หลงัพิง ยดึติดกบัโครงขาเกา้อ้ีโดยการใชน็้อตยดึ 
 แผน่ท่ีนัง่-หลงัพิง ท าจากไมอ้ดัตดัข้ึนรูป บุฟองน ้ าหุม้ดว้ยหนงัเทียม  
 เบาะท่ีนัง่-หลงัพิงยดึติดกบัโครงเหลก็ท่ีนัง่หลงัพิงโดยการใชน็้อตยดึ 

3.3 โปรเจค็เตอร์         1 เคร่ือง  

 เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียวโดยใชเ้ทคโนโลย ี3 LCD มีขนาด LCD Panel 0.63น้ิว with MLA (D7) 

 ก าลงัส่องสว่างขนาด 3,500 ANSI lumens 

 สามารถแสดงผลท่ีความละเอียด 1,024 × 768 จุด (True XGA) 

 มีอตัราความเปรียบสีขาวและสีด า 10,000:1 พร้อม Auto iris 



 ใชห้ลอดภาพขนาด 200 วตัต ์UHE (E-TORL) 

 ตวัเคร่ืองมีน ้ าหนกั 2.4 กิโลกรัม 

 มีช่วงระยะเวลาในการเปิดเคร่ืองโปรเจคเตอร์ไม่เกิน 5 วินาที 

 มีระบบ Instant Off ซ่ึงรองรับการปิดเคร่ืองไดโ้ดยไม่ตอ้งรอ Cool-Down 

 อายกุารใชง้านหลอดภาพ 5,000 ชม. ในโหมดความสว่างปกติและ 6,000 ชม.ในโหมดความสว่าง
ประหยดั 

 มีช่องต่อสญัญาณเขา้ RGB D-sub 15 pin 1 ช่อง, S-Video 1 ช่อง, Video 1 ช่อง, Audio 2 ช่อง, HDMI 1 
ช่อง, USB 2 ช่อง 

 มีล  าโพงในตวั 2 W (Monaural) 

 แสดงภาพไดต้ั้งแต่ขนาด 30 น้ิวถึง 300 น้ิว 

 รองรับการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (IEEE802.11b/g/n) ผา่นทางอุปกรณ์เสริม (ELPAP07) 

 สามารถฉายภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 60 น้ิววดัแบบทแยงมุมโดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเคร่ืองฉายไม่
เกิน 1.80 เมตร 

 สามารถแสดงภาพพร้อมเสียงไดโ้ดยการเช่ือมต่อดว้ยสาย USB (USB Display with audio) 

 สามารถน าเสนองานผา่น USB Thumb Drive 

 มีเมนูการใชง้านตวัเคร่ืองโปรเจคเตอร์เป็นภาษาไทย (Thai OSD) 

 สามารถปรับแกส่ี้เหล่ียมคางหมู (Keystone Correction) ไดท้ั้งแนวตั้ง(อตัโนมติั)และแนวนอน(ปรับมือ)
ได+้/- 30 องศา 

 มีฝาปิดครอบเลนส์เป็นอุปกรณ์มาตราฐานและเป็นส่วนประกอบเดียวกบัตวัเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และ

สามารถเล่ือนเปิดปิดได ้(A/V Mute Slide) 

 สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภยัของเคร่ือง 

3.4 กระดานไวท์บอร์ทกระจก       1 บาน    

3.5 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 1 ชุด      

3.5.1  เดินระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Unshielded Twisted Pair Cable) ภายในหอ้งปฏิบติัการ จ  านวน 31 
จุด มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.5.2 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ   จ านวน 1 ชุด   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 มีพอร์ต 10/100 Base TX ไม่นอ้ยกว่า 24 พอร์ตและแบบ 10/100/1000 Base-TX   



จ านวนอยา่งนอ้ย 2 พอร์ต พร้อมทั้ง  มี Slot แบบ SFP จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง 

 มีขนาดของ Switch Fabric และ Forwarding Rate ไม่นอ้ยกว่า 8  Gbps และ 5   
Mpps ตามล าดบั 

 สนบัสนุนการท างานแบบ MDI/MDIX Auto-Sensing ในทุกพอร์ต 

 สามารถรองรับ MAC address ไดไ้ม่ต ่ากว่า 3,000 MAC address 

 Trunkไม่นอ้ยกว่า 4 ชุดและ ใน 1 ชุด Trunk รองรับไดสู้งถึง 8 พอร์ตเป็นอยา่งนอ้ย 

 สนบัสนุนการท างาน VLAN แบบ IEEE802 . 1Q VLAN ไม่นอ้ยกว่า 60 VLAN 

 รองรับมาตรฐานIEEE 802.3u,IEEE 802 .3d,IEEE 802.3ab,  IEEE802.1p,UL , FCC 

 และ VVCI เป็นอยา่งนอ้ย 

 สามารถบริหารและควบคุมอุปกรณ์  โดยผา่นทาง   Web-based   
 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นชุดแสดงผล 4 น้ิว แบบสมัผสั  จ านวน 1 ชุด 

    มีรายละเอียดทางเทคนิค 

- TOUCH SCREEN MULTI PANEL METER  
- จอแสดงผลเป็นแบบ TFT LCD พร้อม LED Backlight มีความละเอียด 480x272 จุด ปรับแสงได้

มีขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 น้ิว 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัแรงดนัไฟฟ้าไดท้ั้งระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 500 Vp-p  
- สามารถปรับตั้งค่าการวดักระแสไฟฟ้าไดท้ั้งระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  
- กระแสทางดา้น Output ไม่นอ้ยกว่า 5 A 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัพลงังานไฟฟ้าไดท้ั้งแบบ True power, Apparent และ Reactive Power 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัพลงังานไฟฟ้า (Energy) ไดท้ั้งแบบ True energy (W-H), Apparent 

Energy (VA-H), reactive Energy (Var-H) 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัความถ่ีทางไฟฟ้าได ้
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
- สามารถปรับตั้งค่าวดัล  าดบัเฟสของระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัเวลาไดเ้ป็นแบบ Min, Sec, mSec. 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดั Counter ได ้
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัความเร็วรอบได ้
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัแรงบิด และสามารถเลือกหน่วยการวดัไดเ้ป็น Nm, Kg/cm lb/ft 
- สามารถปรับการตั้งค่าการวดัความช้ืนได ้



- สามารถปรับตั้งค่าการวดัอุณหภูมิ และสามารถเลือกหน่วยการวดัไดเ้ป็น องศาเซลเซียส หรือ
องศาฟาเรนไฮต ์

- สามารถปรับตั้งค่าการวดัความดนัได ้
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัอตัราการไหลและสามารถเลือกหน่วยการวดัไดเ้ป็น l/min ,gpm ,l/sec., 

cfm, m3/h 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัระดบัและสามารถเลือกหน่วยการวดัไดเ้ป็น cm, m, inch, ft 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัเวลาและสามารถเลือกหน่วยวดัไดเ้ป็น Sec., Min., Hour รวมทั้ง

สามารถบอกช่วงเวลาไดเ้ป็น AM/PM 
- สามารถปรับตั้งค่าการวดัต าแหน่งไดท้ั้งในแนวแกน X,Y,Z 
- สามารถปรับตั้งค่าวดั Phase rotation 
- บนตวัจอแสดงผลมีเมนูสามารถเลือกการวดัค่าแบบต่าง ๆ โดยวิธีสมัผสั 
- ตวัจอมีหน่วยความจ า Backup SRAM 128 KB 
- ผลิตภายใตบ้ริษทัท่ีไดรั้บมาตรฐานไม่ต ่ากว่า ISO 9001:2015 ในขอบเขต (Design and 

Manufacturing Including Sales and After-Sales service of Education Teaching Media and 
Training Kits for Engineering) 

3.6 ช้ันวางสินค้า        จ านวน 4 ชุด 
3.6.1 ท าดว้ยอลูมิเนียมโปรไฟล 
3.6.2 มีชั้นวางไม่นอ้ยกว่า 6 ชั้นแนวตั้ง 
3.6.3 มีข่องวางไม่นอ้นวก่า 6 ช่องตามแนวนอน 
3.6.4 กล่องพลาสติกจ านวนไม่นอ้ยกว่าช่องเก็บ 

3.7 รถเข็นสินค้า                จ านวน 4 คนั  
3.7.1 โครง ท าดว้ย แป๊ปกลมขนาด 1 น้ิว หนา 1.5 มิล  
3.7.2 ผนงั ท าดว้ย  เพลาสแตนเลส ขนาด 5 มิล ช่องห่าง 5x5 ซม.  
3.7.3 พ้ืน และ คานดา้นล่าง ท าดว้ย สแตนเลสแผน่หนา 1.2 มิล 
3.7.4 ลอ้ขนาด 5 น้ิว เนลอ้ PU สีเทา จ านวน 4 ลอ้ หมุน 2 ลอ้ ตาย 2 ลอ้ 
3.7.5 ขนาด กวา้ง 60 ยาว 90 สูง 90 ซม.รวมลอ้ 

3.8 โต๊ะสแตนเลส         จ านวน 2 ตวั 

3.8.1 หนา้ปัดเงา ขา 1.2 น้ิว  
3.8.2 หนา้โต๊ะหนา 0.6 มิล  
3.8.3 ขอบโต๊ะหนา 4 ซม. 
3.8.4 ขนาด 75*150*75 ซม  



3.9 แขนกลส าหรับจดัเกบ็และจ่ายกล่องพลาสตกิ  จ านวน 1 ชุด 

3.9.1 แขนกลแกน X, Y มีความยาวไม่นอ้ยกว่า 2.5 เมตร  
3.9.2 แขนกลแกน Z มีความยาวไมน่อ้ยกว่า 0.25 เมตร 
3.9.3 การท างานรองรับระบบ BARCODE หรือ RFID เพื่อเก็บหรือจ่ายกล่องพลาสติก 
3.9.4 ท างานสมัพนัธก์บัซอฟแวร์ระบบคลงัสินคา้ Warehouse Management system (WMS) 

      3.10. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ส าหรับพมิพ์รายงานต่างๆ                                      จ านวน 4 ชุด 

           3.10.11. เป็นเคร่ืองปร้ินเตอร์ มลัติฟังกช์ัน่ Print/Copy/Scan  
           3.10.12. พิมพง์านขาว-ด า ไม่นอ้ยกว่า 15 แผน่/นาที และ สี ไม่นอ้ยกว่า 10 แผน่/นาที  
           3.10.13 ใหค้วามละเอียดดา้นงานพิมพ ์ไมน่อ้ยกว่า 4,000x1,000 dpi  

           3.10.14. รับประกนัตวัเคร่ือง 1 ปี 

 
4 รายละเอยีดอ่ืน ๆ 

4.1 ชุดทดลองตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มทวีปยโุรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุ่น หรืออิสราเอล หรือแคนาดา 
หรือออสเตรเลีย หรือประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานไม่ต ่ากว่า ISO 9001:2015 ในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Design and Manufacture, Sale, After Sale Service of Education Training Equipment) หรือ มอก.  

4.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือมีหนงัสือแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่าย
ในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริการหลงัการขาย 

4.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง (Design and Manufacture, 
Sale, After Sale Service of Education Training Equipment) เพือประโยชน์ในการบริการหลงัการขาย 

4.4 มีเอกสารคู่มือการใชง้านและคู่มือการทดลองเป็นภาษาไทยหรือองักฤษ จ านวน 1 ชุดและ CD 1 แผน่ 
4.5 ฝึกอบรมและสาธิตการใชง้านใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถใชง้านได ้ไม่นแ้ยกว่า 1 วนั 
4.6 รับประกนัคุณภาพไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 


