
 
 
 
 
 
 

 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------- 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ 
ดังนี้ 
 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   จ านวน  1 ชุด 
 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
             1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
             2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
             4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
            5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
             9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ระหว่างเวลา .............. น. ถึง .............. น. 

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ต่อ 7163 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. 2564 
  
 
 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ(พท.)      /2564 
การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่      มกราคม 2564 
………………………………….. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   จ านวน  1 ชุด 
 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
             1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                   1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                    1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (1) หลักประกันสัญญา 
                     1.5 บทนิยาม 
                           (1)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (2)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                   1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

       2.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                    2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
                    2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                    2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                      2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                     2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                     2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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                    2.9 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

            3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                      3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                              (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                          (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                               (4.1)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                               (4.2)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                               ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                    3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                           (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
                           (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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                             ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

          4.  การเสนอราคา 
                   4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
              4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
                          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                    4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                    4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                            ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน 
                    4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                     4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ระหว่างเวลา .............. น. ถึง .............. น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                     4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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                    4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผู้ริ เริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 
มหาวิทยาลัย 
                    4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                            (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                             (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                            (3)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                            (4)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                             (5)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

           5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                    5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                     5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                          กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                    5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                      5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                          (1)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
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                           (2)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                            (3)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                    5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                  5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                         ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบู รณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                  5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 

            6. การท าสัญญาซื้อขาย 
                    6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้ 
                      6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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                           (1) เงนิสด 
                           (2)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค          
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
                           (3) หนั ง สื อ ค้ า ป ร ะกั น ขอ ง ธ น าค า ร ภ าย ในป ระ เทศ  ต า มตั ว อย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
                           (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                           (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบไว้แล้ว 

           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                   มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

            8. อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

           9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                      10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
                           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วเท่านั้น 
                    10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรั บขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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                            (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                           (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                    10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                   10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                    10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                     10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                          (1) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                           (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                           (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย               
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                            (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

              11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                   ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

             12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
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            ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
มกราคม 2564 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง จ านวน 1 ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

---------------------------------------------- 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง จ านวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ประกอบด้วย 

1.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  จ านวน 1 ชุด 
ซึ่งแต่ละรายการ มีรายละเอียดดังนี้ หรือดีกว่า 

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1.1 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง              จ านวน 1 ชุด  
 1.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 
  เป็นชุดฝึกเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส ์ที่ออกแบบเป็นแผงฝกึมาตรฐาน มีพิมพ์ หรือสกรีนลายวงจร หรือ 
ไดอะแกรม ของวงจรไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง และสัญลักษณ์ ต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่ลอกหลุดง่าย แผง หรือโมดลู
ต่างๆ ประกอบเข้ากันได้ดี เช่ือมโยงกัน มีจุดต่อส าหรับเสียบสายต่อประกอบวงจร สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
การหลักการระบบเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในงานอุตสาหกรรมได้ 
 1.1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
 เป็นชุดฝึกติดตั้งอยู่บนแผง สามารถใช้ฝึกขยายย่านวัดและต่อวงจรเครื่องวัด โดยให้ ผู้เรียนเห็นได้
อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1.2.1 โมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ±15 โวลต์ (DC Power Supply ±15V) มีคุณลักษณะ 
  ดังนี ้
  1.1.2.1.1 มีวงจรป้องกันการลัดวงจรและอุณหภูมิสูงเกิน 
  1.1.2.1.2 สามารถแสดงสถานะเมื่อเกิดกระแสเกินพิกัด (Overcurrent) ด้วยแอลอีดี 
  1.1.2.1.3 สามารถแสดงสถานะเมื่อเกิดอุณหภูมิเกินพิกัด (Over Temperature) ด้วย 
   แอลอีด ี
  1.1.2.1.4 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุท ได้ ±15 โวลต ์
  1.1.2.1.5 มีไฟแสดงสถานะของ power ด้วยแอลอีด ี
  1.1.2.1.6 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V, 50Hz ได ้
 1.1.2.2 โมดู ลแหล่ งก า เนิ ดสัญญาณแบบปรับ ค่า ได้  ( Reference Variable Generator) ม ี
  คุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.2.1 มีย่านการควบคุมการปรับ Vc ได้ต้ังแต่ 0V - +10V, -10V - +10V 
  1.1.2.2.2 สามารถปรับสเกลแบบเส้นตรง   (Linear scale) ได้ต้ังแต่ 0-100% 
  1.1.2.2.3 มีชุดการแสดงผลการควบคุมแรงดันเอาท์พุตของ Vc ด้วย 7-segment 
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  1.1.2.2.4 ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ +/-15V ได ้
 1.1.2.3 โมดูลวงจรขยายความต่าง (Differential Amplifier) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.3.1 มีช่องการขยายทางด้านอินพุต และเอาท์พุต ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
  1.1.2.3.2 มีแรงดันการวัด (Measuring voltage) 700Vp  
  1.1.2.3.3 มีแรงดันทางด้านเอาท์พุต สูงสุด 10Vp 
  1.1.2.3.4 มีย่านแรงดันทางด้านอินพุตได้ 500V, 100V, 10V 
  1.1.2.3.5 มีย่านแรงดันทางด้านเอาท์พุต ได้ 10V 
  1.1.2.3.6 มีการเช่ือมต่อทางด้านเอาท์พุต ดังนี้ 
   - มีช่องเช่ือมต่อสัญญาณแบบ BNC ส าหรับออสซิโลสโคป จ านวน  2 ช่อง 
   - มีสวิชช่ิงเพื่อเลือกช่องการวัด A/B, C/D 
   - ใช้สายต่อประกอบวงจร อินพุต-เอาท์พุต ขนาดไม่น้อยกว่า 4มม. 
  1.1.2.3.7 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V ,50Hz ได ้
 1.1.2.4 โมดูลเครื่องแปลงกระแส (Current Transducer) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.4.1 มีเซนเซอร์วัดกระแสแบบฮอลล์ (Hall current sensor) 
  1.1.2.4.2 มีการวัดความถ่ี 200KHz (+/-10%) 
  1.1.2.4.3 สามารถวัดกระแสทางด้านอินพุต ได้ตั้งแต่ 1Ap, 5Ap, 20Ap และทางด้าน 
   เอาท์พุตได้ 10V 
  1.1.2.4.4 สามารถแสดงสถานะการใช้งานกระแสเกินพิกัด (Overcurrent) ได ้
  1.1.2.4.5 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V ,50Hz ได ้
 1.1.2.5 โมดูลควบคุมมุมแบบ 3 เฟส (Three Phase Angle Controller) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.5.1 มีสัญญาณพัลส์เอาท์พุต แบบ Electric isolation, directly drives ได้ถึง 6 
   thyristors 
  1.1.2.5.2 ชุดทริกเกอร์ สามารถท ามุมได้ 0~180º  
  1.1.2.5.3 มีสัญญาณการควบคุมทางอินพุตได้ 0~10 VDC 
  1.1.2.5.4 มี Rectification angle ได้ 0~90 º 
  1.1.2.5.5 มุมการ convert ได้ 0~180º adjustable 
  1.1.2.5.6 สามารถเลือกโหมด Single pulse & continuous pulse ได ้
  1.1.2.5.7 ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ +/-15V ได ้
 1.1.2.6 โมดูลเครื่องมือวัด RMS (RMS Meter) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.6.1 มีย่านการวัดกระแสไฟฟ้าได้ต้ังแต่ 0.1/0.3/1/3/10/30 A 
  1.1.2.6.2 มีย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าได้ต้ังแต่ 3/10/30/100/300/1000 โวลต์ 
  1.1.2.6.3 มีชนิดของการวัด RMS ได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ RMS AC+DC, RMS AC และ 
   AV AC+DC 
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  1.1.2.6.4 มีอุปกรณ์ปัองกันการท างานเกินพิกัด (Overload protection) 
  1.1.2.6.5 สามารถแสดงสถานะ ±Volt ได้ด้วยแอลอีดี 
  1.1.2.6.6 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V ,50Hz ได ้
 1.1.2.7 โมดูลเครื่องมือวัดก าลังไฟฟ้า (Power Meter) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.7.1 สามารถท าการวัดอยู่ในย่าน 0.3W ~ 30 KW 
  1.1.2.7.2 มีย่านการวัดกระแสไฟฟ้าได้ต้ังแต่ 0.1/0.3/1/3/10/30 A rms 
  1.1.2.7.3 มีย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าได้ต้ังแต่ 3/10/30/100/300/1000 V rms 
  1.1.2.7.4 มีชุดปัองกันการท างานเกินพิกัด (Overload protection) 
  1.1.2.7.5 มี LED แสดงผลการ Overcurrent & overvoltage 
  1.1.2.7.6 Measuring Full Scale 100% = 1V 
  1.1.2.7.7 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V ,50Hz ได ้
 1.1.2.8 ชุดโหลดความต้านทาน (Resistor Load Unit) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.8.1 มี load resistors ไม่น้อยกว่า 3 ชุด แต่ละชุด มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 
   100 Ω 
  1.1.2.8.2 มี Rated current ได้ 2.5A 
  1.1.2.8.3 ประกอบและบรรจอุยู่ใน กล่องโลหะอย่างดี พร้อมช่องเสียบ หรือจุดต่อพร้อมใช้ 
   งาน 
 1.1.2.9 ชุดโหลดความเหนี่ยวน า (Inductive Load Unit) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.9.1 มีโหลดการเหนี่ยวน าขนาด 50mH x 2/200mH 
  1.1.2.9.2 มี Rated current ได้ 5A 
  1.1.2.9.3 ประกอบและบรรจอุยู่ใน กล่องโลหะอย่างดี พร้อมช่องเสียบ หรือจุดต่อพร้อมใช้ 
   งาน 
 1.1.2.10 โมดูลไดโอดก าลัง (Power Diode Set)  
  1.1.2.10.1 สามารถท างานแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 1200V, 40A 
  1.1.2.10.2 มีไดโอดไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
  1.1.2.10.3 มีลายวงจร และจุดต่อขนาดไม่น้อยกว่า  4 มม. 
 1.1.2.11 โมดูลฟิวส์ไฟฟ้า (Fuse Set)   
  1.1.2.11.1 สามารถท างานแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 500V/6A 
  1.1.2.11.2 ชนิด D-type fuse ไม่น้อยกว่า 3 ชุด 
  1.1.2.11.3 มีลายวงจร และจุดต่อขนาดไม่น้อยกว่า  4 มม. 
 1.1.2.12 โมดูลไทริสเตอร์ (Thyristor) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.12.1 สามารถท างานแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 800V, 10A 
  1.1.2.12.2 มีวงจรป้องกันแบบ RC surge buffer protection 
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  1.1.2.12.3 มี Thyristor ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
  1.1.2.12.4 มีลายวงจร และจุดต่อขนาดไม่น้อยกว่า  4 มม. 
 1.1.2.13 โมดูลชุด SCR/TRIAC มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.13.1 อุปกรณ์ SCR สามารถท างานแรงดันไฟฟ้าได้ 800V/16A 
  1.1.2.13.2 อุปกรณ์ TRIAC สามารถท างานแรงดันไฟฟ้าได้ 600V/12A 
  1.1.2.13.3 มีโหลดหลอดไฟฟ้า 24V/10W ไม่น้อยกว่า 2 ชุด พร้อม Switch 
  1.1.2.13.4 มีโหลดชนิดการเหนี่ยวน าไฟฟ้า 50mH/1A ไม่น้อยกว่า 1 ชุด พร้อม 
Switch 
  1.1.2.13.5 สามารถใช้งานกับไฟ AC220V ,50Hz ได ้
 1.1.2.14 ชุดหม้อแปลงแบบ Isolating Transformer มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.14.1 มีแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุต แบบ 3Ø, 4W, Y type  แรงดันไฟฟ้า 
   110/164/190/220V line-to-line 
  1.1.2.14.2 สามารถรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุตขนาด 3Ø, 220V AC, 50Hz 
  1.1.2.14.3 มี Rated  ขนาด 1.5KVA 
  1.1.2.14.4 ประกอบและบรรจุอยู่ใน กล่องโลหะอย่างดี พร้อมช่องเสียบ หรือจุดต่อ  
   พร้อมใช้งาน 
 1.1.2.15 ชุดหม้อแปลงแบบ System Transformer มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.15.1 มี Rated power ขนาด 1.5KVA 
  1.1.2.15.2 มีแรงดันไฟฟ้าด้าน secondary ขนาด 220V, 3Ø, AC 
  1.1.2.15.3 ประกอบและบรรจุอยู่ใน กล่องโลหะอย่างดี พร้อมช่องเสียบ หรือจุดต่อ  
   พร้อมใช้งาน 
 1.1.2.16 โมดูลแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส (Three-Phase Power Supply) มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.16.1 มีสวิทซ์ปัองกันการ Overcurrent/leakage ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  1.1.2.16.2 มีปุ่มหรือสวิทซ์ส าหรับ Start และ Emergency power off ไม่น้อยกว่า 
    1 ชุด 
  1.1.2.16.3 สามารถท างานได้ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 3Ø, 220 Vac, 50Hz 
  1.1.2.16.4 มีชุดฟิวส์ป้องกันไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  1.1.2.16.5 มีช่องส าหรับการเช่ือมต่อไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
 1.1.2.17 ชุดเฟรมการทดลอง มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.17.1 เฟรมมีขนาด 1800(W) x 1060(H) x 250(D) mm, ±10% 
  1.1.2.17.2 เฟรมท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และสามารถประกอบโมดูลต่างๆได้ 
 1.1.2.18 มีชุดแขวนสายต่อคอนเน็คเตอร์  มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1.2.18.1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 1400mm, สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ 
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  1.1.2.18.2 เพลทแขวนท าด้วยเหล็ก มีช่องส าหรับแขวนสายต่อได้ไม่น้อยกว่า 20 ช่อง 
 1.1.2.19 มีปลั๊กป้องกันความปลอดภัย (Safety Bridging Plugs Set) ขนาด 4 มม. และ 
   ระยะห่างระหว่างขา 19 มม. 
 1.1.2.20 มีสายต่อการทดลอง Connection leads  ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด 
 1.1.3 อุปกรณ์ประกอบ 
  1.1.3.1 ชุดประมวลผลพรอ้มอปุกรณ์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด 
   1.1.3.1.1 ห น่ วยป ร ะมวล ผ ล กล า ง  ( CPU): Intel® Core™ i7-10700  -Gen 10th 
    Processor (12M Cache,3.70+ GHz) เทียบเท่าหรือดีกว่า 
   1.1.3.1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB (DDR4/3200+) หรือ 
    มากกว่า 
   1.1.3.1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SSD 256 GB (Read Speed 500+ MB/s, Write Speed 
    500+MB/s) และ HDD 1TB SATA หรือมากกว่า 
   1.1.3.1.4 มีหน่วยแสดงผลในงานออกแบบ Nvidia Quadro P400 2 GB 3mDP HP 
    (Free 1 x Adapter mDP to VGA) หรือดีกว่า 
   1.1.3.1.5 ตั ว เ ครื่ อ งด้ านหน้ ามี อุ ปกร ณ์  USB-C, 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1  
    Gen 2, Microphone jack, Combo audio jack, DVD Writer หรือมากกว่า 
   1.1.3.1.6 ตั ว เ ค รื่ อ ง ด้ า นห ลั ง มี อุ ป ก ร ณ์  2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, 2 x  
    DisplayPort, RJ45, Audio jack out หรือมากกว่า 
   1.1.3.1.7 มี 7-in-1 card reader หรือมากกว่า 
   1.1.3.1.8 มีแป้นพิมพพ์ร้อมตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Mouse  
   1.1.3.1.9 Power Supply 600 W หรือดีกว่า 
   1.1.3.1.10 มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว หรือดีกว่า 
   1.1.3.1.11 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64 bit) ติดตั้งในตัวเครือ่ง 
   1.1.3.1.12 มีการรับประกนัเครื่องจากบรษัิทเจา้ของผลิตภัณฑ์ (Onsite Service) อย่าง 
    น้อย 1 ป ี
   1.1.3.1.13 มีเครื่องส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 600 W หรือดีกว่า 
 1.1.3.2 โต๊ะวางชุดฝึก พร้อมใช้งานจ านวน 1 ชุด 
  1.1.3.2.1. พื้นโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเกิล มีความหนา 28 มิลลิเมตร  
  1.1.3.2.2 ปิดทับด้วยเมลามีนทั้งสองด้านปิดขอบโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ด้วย PVC หนา 2 มม. 
  1.1.3.2.3 พื้นโต๊ะมีขนาด ความยาว 1500 มม. X ความกว้าง 800 มม. ความหนา 28 มม. 
  1.1.3.2.4 โครงสร้างขาโต๊ะเป็นเหล็กกล่องขนาด 50 x 50 มม. หนา 2 มม. 
  1.1.3.2.5 เคลือบสีอีพ๊อกซี่ผ่านขบวนการอบความร้อน 
  1.1.3.2.6 ตัวคานเป็นเหล็กกล่องขนาดเดียวกับขาโต๊ะ 
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  1.1.3.2.7 ลักษณะตัวคานเช่ือมยึดติดกัน พร้อมทั้งมีคานรองรับน้ าหนักพื้นโต๊ะตามแนว  
   ความกว้างของพื้นโต๊ะ 
  1.1.3.2.8 ชุดตัวคานประกอบเข้ากับตัวขาโต๊ะ โดยใช้สกรูยึดทั้ง 4 ด้าน 
  1.1.3.2.9 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 20 มม. 
  1.1.3.2.10ความสูงจากพื้นถึงระดับพื้นโต๊ะด้านบน มีความสูง 800 มม.              
 1.1.3.3 เก้าอี้หัวกลม พร้อมใช้งาน จ านวน 6 ชุด  
  1.1.3.3.1. แผ่นรองนั่งที่เป็นไม้กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
  1.1.3.3.2. แผ่นรองนั่งที่เป็นไม้กลม ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 
  1.1.3.3.3. ขอบของเก้าอี้ลบมุมทั้งด้านบนและด้านล่าง 
  1.1.3.3.4. สามารถปรับความสูงได้ ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
  1.1.3.3.5. ขาเก้าอี้เป็นเหล็กมีความแข็งแรงทนทาน โครงเหล็กรัดขาล่าง ปลายขาสวมเป็น 
   ยางหรือพลาสติกแข็ง 
  1.1.3.3.6. ขาเก้าอี้เป็นเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 
  1.1.3.3.7. ขาเก้าอี้มีจ านวน 4 ขา เป็นแบบขาสุ่ม 
 1.1.4 รายละเอียดอ่ืน ๆ  
 1.1.4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเครื่องที่ผลิตและส่งออกจากโรงงานที่มีฐานการผลิตหรือโรงงานผลิต
ที่ชัดเจน 
 1.1.4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน DIN, ISO, JIS , CE, อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อคุณภาพและการท างานของเครื่อง 
 1.1.4.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบรษัิทผู้ผลิตพรอ้มเอกสารการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายฉบับปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ในหนังสือแต่ตั้งตัวแทนจ าหน่าย เพื่อประโยชน์ในการ
บริการหลังการขายและอะไหล่ 
 1.1.4.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการน าเข้าจากประเทศและโรงงานผู้ผลิตต้นทางต่อ
คณะกรรมการในวันตรวจรับ 
 1.1.4.5 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นเครื่องเก่าเก็บ และไม่เป็น
เครื่องมือสอง 
 1.1.4.6 ผู้เสนอราคาต้องมีการติดตั้งและสาธิตการใช้งานให้กับผู้ใช้หรือผูเ้กี่ยวข้องจนสามารถใช้งาน
ได้ถูกต้อง 
 1.1.4.7 ผู้เสนอราคาต้องมีคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 1.1.4.8 มีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 1.1.4.9 สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 120 วัน 
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1.2. ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป           จ านวน 4 เครื่อง 
 1.2.1 รายละเอียดท่ัวไป 
 1.2.1.1 เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าแบบ ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป ที่มีช่วงความถ่ีการ 
  ท างานตั้งแต่ DC ถึง 70 MHz 
 1.2.1.2 สามารถวัดสัญญาณได้พร้อมกัน 4 ช่องสัญญาณเป็นอย่างน้อย 
 1.2.1.3 อัตราการสุ่มข้อมูล (SAMPLING RATE) 1 GS/s ทุกแชนแนล 
 1.2.1.4 มี USB Memory, USB Device Port ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง ส าหรับบันทึก Waveform 
  และค่า Set up  
 1.2.1.5 จอภาพสามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เป็น Color LCD 9 นิ้ว  ความละเอียด 
  พร้อมช่องแสดงผลในแนวนอน 15 ช่อง เป็นอย่างน้อย 
 1.2.1.6 มีฟั ง ค์ ช่ันที่ สามารถ เปิดแล็ป ชีท  หรื อแล็ปทดลองบนตั ว เครื่ อง  ( Courseware)  
  เป็นอย่างน้อย 
 1.2.1.7 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V, 50 Hz  
 1.2.2. รายละเอียดทางเทคนิคเทียบเท่า หรือดีกว่า 
 1.2.2.1 ระบบแกนตั้ง (Vertical System) 
  1.2.2.1.1 ความละเอียดในการปรับ   : 2 mV/Div ถึง 5 V/Div 
  1.2.2.1.2 ค่าคลาดเคลื่อนทางไฟกระแสตรง : + 3% 
  1.2.2.1.3 แรงดันอินพุตสูงสุด   :  3 00  VRMS CAT II with peaks ≤  
           ±450 V 
  1.2.2.1.4 อินพุตอิมพิแดนซ์    : 1 MOhm/13 pF 
 1.2.2.2 ระบบแกนนอน (Horizontal System) 
  1.2.2.2.1 ความละเอียดในการปรับเวลา  : 2 ns/Div ถึง 100 s/Div 
  1.2.2.2.2 ค่าคลาดเคลื่อน    : ±25 ppm 
 1.2.2.3 ระบบทริกเกอร์ (Trigger System) 
  1.2.2.3.1 โหมดทริกเกอร์   :  Auto, Normal แ ล ะ  Single 
           Sequence  
  1.2.2.3.2 ชนิด    : Edge, Runt และ Pulse Width 
  1.2.2.3.3 คัปปลิ่ง    :  DC, HF Reject, LF Reject แ ล ะ 
           Noise Reject 
 1.2.2.4 ระบบดิจิตอลเมมโมรี่ (Digital Memory System) 
  1.2.2.4.1 อัตราการสุ่มข้อมูล    : 1 GS/s (เปิดทุกช่องพร้อมกัน) 
  1.2.2.4.2 ความละเอียด    : 8 Bits (แนวตั้ง) 
  1.2.2.4.3 หน่วยความจ าในการแสดงผล  : 5 Mpoints (เปิดทุกช่องพร้อมกัน) 
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 1.2.2.5 โหมดการจับสัญญาณ    : Sample, Peak Detect, Average, Hi- 
          Res และ Roll 
 1.2.2.6 การวัดอัตโนมัติ    :  32 ค่าพารามิ เตอร์  ประกอบด้วย 
Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Positive 
Pulse Width, Negative Pulse Width, Burst Width, Phase, Positive Overshoot, Negative Overshoot, 
Peak to Peak, Amplitude, High, Low, Max, Min, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Positive 
Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Area, Cycle Area, 
Delay FR, Delay FF, Delay FR, และ Delay RR. 
 1.2.3. อุปกรณ์ประกอบ 
 1.2.3.1 สายไฟ จ านวน 1 เส้น/ชุด 
 1.2.3.2 สายวัดสัญญาณที่มีช่วงความถ่ีการท างาน 100 MHz จ านวน 4 เส้น/ชุด 
 1.2.3.3 หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษโดยละเอียด  จ านวน 1 เล่ม/ชุด 
 
1.3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์              จ านวน 8 เครื่อง 
 1.3.1 รายละเอียดท่ัวไป 
 1.3.1.1 เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าดิจิตอลมัตติมิเตอร์แบบพกพา ที่มีสามารถวัดค่า 
  แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, และความต้านทานทางไฟฟ้า เป็นอย่างน้อย 
 1.3.1.2 มีเทคโนโลยี VoltAlertTM ส าหรับส าหรับตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส 
 1.3.1.3 มีหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่แบบ LED backlight ช่วยในการท างานในสภาวะแวดล้อมที่แสง 
  น้อย 
 1.3.1.4 มี ต่ าสุด/สูงสุด/เฉลี่ย ในการบันทึกความผันผวนของสัญญาณ 
 1.3.1.5 มีย่านการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลบั ตั้งแต่ 600mV ถึง 600V  
  และค่าความละเอียดต่ าสุดอยู่ที่ 0.1 mV เป็นอย่างน้อย 
 1.3.1.6 มีย่านการวัดความต้านทานทางไฟฟ้า ตั้งแต่ 600 Ω ถึง 40 MΩ และ ค่าความละเอียด 
  ต่ าสุดอยู่ที่ 0.1 Ω เป็นอย่างน้อย 
 1.3.1.7 มีย่านการวัดกระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ ตั้งแต่ 6  A ถึง 10 A และ 20 A  
  overload สูงสุด 30 วินาที และ ค่าความละเอียดต่ าสุดอยู่ที่ 0.001 A เป็นอย่างน้อย 
 1.3.1.8 มีการป้องกัน Surge สูงถึง 6000  V ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 600 V CAT III, 
   Pollution Degree 2 
 1.3.1.9 มีสายทดสอบ แดง-ด า, คู่มือการใช้งาน, และแบตเตอรี่ 9 V มาให้ 1 ชุด/เครื่อง 
1.4 โพรบแรงดันสูงแบบ Differential              จ านวน 1 ชุด 
 1.4.1 คุณสมบัติทางเทคนิค 
 1.4.1.1 มีแบนด์วิทด์ 50 MHz หรือดีกว่า 
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 1.4.1.2 วัดแรงดันในโหมด Differential สูงสุด 1,300 โวลท์ เป็นอย่างน้อย 
 1.4.1.3 วัดแรงดันในโหมด Common สูงสุด 1,000 โวลท์ เป็นอย่างน้อย 
 1.4.1.4 สามารถเลือกค่าลดทอนสัญญาณ (Attenuation) ได้ 50 เท่า และ 500 เท่า เป็นอย่างน้อย 
 1.4.1.5 มีค่า Common-mode rejection ratio (CMRR) ที่ 50 MHz มากกว่า 26 dB 
 1.4.1.6 มีขัว้ต่อเป็นแบบ BNC 
 1.4.1.7 มีค่าความต้านทาน(R) ด้านอินพุต 5 เมกกะโอห์ม เป็นอย่างน้อย 
 1.4.1.8 มีค่าการเก็บประจุ (C) ด้านอินพุต 4 พิโคฟารัด เป็นอย่างน้อย 
 1.4.2 อุปกรณ์ประกอบชุด 
 1.4.2.1 Extender Leads 2 ตัว/ชุด 
 1.4.2.2 Hook Clips 2 ตัว/ชุด 
 1.4.2.3 Pincer Clips 2 ตัว/ชุด 
 1.4.2.4 Alligator Clips 2 ตัว/ชุด 
 
2. การติดตั้ง 
 การติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ต้องท าการติดตั้งและทวน
สอบสเปคของอุปกรณ์ ซึ่งต้องท าที่ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
3. การทดสอบอุปกรณ์เพ่ือการรับมอบ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะรับมอบให้เป็นไปตามคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 
 
4. การรับประกัน 
 4.1 มีประกันส าหรับครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ และค่าแรง เป็นเวลา 1 ป ี
 4.2 ในช่วงระยะประกันการบริการทุกรายการต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4.3 กรณีแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ตัวแทนผู้จ าหน่ายจะต้องเดินทางมาถึงภายใน 7 วัน หลังการแจ้งซ่อมทุกครั้ง 
 4.4 ในช่วงระยะเวลาประกันต้องมีบริการหลังการขายจากตัวแทนจ าหน่าย หรือบริษัทผู้ผลิตอย่างน้อย 1 
ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม 
 

 
5. บริการหลังการขาย 
 บริษัทผู้แทนจ าหน่ายมีบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมบ ารุงประจ าปีของครุภัณฑ์ ภายหลังจากหมด
ระยะเวลาประกัน อย่างน้อย 1 ป ี
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6. การอบรม 
 หลังการติดตั้งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งาน การใช้ครุภัณฑ์ส าหรับผู้ใช้เครื่องและวิศวกร ณ ที่ติดตั้ง 
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เสร็จสิ้น
ก่อนมีการส่งมอบเครื่อง 
 
7. คู่มือ 
 มีคู่มือการใช้งานและคู่มือบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ชุด พร้อมไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
8. ท่ีอยู่ติดต่อ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 เลขที่ 222 ม. 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
 หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 3602-3 
 อีเมล mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th 

 


