
 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ต าบลคลองหนึ่ง 

          อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒  
 
                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือ
ทดลองทางวิศวกรรมโยธา ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ งที่  ๒ ราคากลางของงานซื้ อในการประกวดราคาครั้ งนี้  เป็น เงินทั้ งสิ้ น          
2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

  
ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 1   ชุด  

 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 
 



- ๒ - 

        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
24 ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 

       ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

       ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรอื 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 3001 – 9 ตอ่ 3015 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจยีศิริพงษ์กุล) 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๑๖



 
 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ซ.17/๒๕๖5 

การซื้อชุดระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ครั้งท่ี ๒ 
ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลงวันที ่     ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  
ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา   
ต าบลคลองหนึ่ง   อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 1   ชุด 

 

 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

 

๑๖

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


 
 

- ๒ - 
 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    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) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
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                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ภพ.20 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                  (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 
                                           (3.1) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่ นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ศูนย์รังสิต 
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                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 12๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ส่งมอบพสัดุ 
                          ๔.๔  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ            
ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ไปพร้อมใบเสนอ
ราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                          ๔.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
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                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑      ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔  คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                   (๒)     ไม่กรอกชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     คณะวิศวกรรมศาสตร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  
                          ๕.๘  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs   ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุด  ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
                             ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs                      
                             ๕.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อคณะวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
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รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์                          
ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถัดจากวันที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖5 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้ 
                                   (๑)    คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓ )     การท า กา รจั ดซื้ อ ค รั้ ง นี้ ต่ อ ไปอาจก่ อ ให้ เ กิ ด คว าม เสี ยห ายแ ก่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                           ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                           ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ชั่วคราว 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          ธันวาคม ๒๕๖๔         

 
๑๖
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รายการ ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 
ประกอบไปด้วย 

 

1. เคร่ืองขยายสัญญาณ (Switching Box) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
 

1.1 รายละเอียดทั่วไป 
 เป็นอุปกรณ์เพิ่มช่องสัญญาณจากตัวเครื่องประมวลผลข้อมูล เมื่อต่อเชื่อมอุปกรณ์เพิ่มช่องสัญญาณข้า
กับเคร่ืองประมวลผลข้อมูล สามารถอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ Transducers ได้ถึง 50 ช่องสัญญาณ 

 

1.2 รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่อง  
1.2.1  มีช่องรับสัญญาณจาก Transducer ติดตั้งอยู่กับตัวเครื่อง จ านวน 50 ช่องรับ 
1.2.2  ภาคการวัด Strain  

3-wire quarter bridge                                         120 Ω, 240 Ω ,350Ω 

Half bridge                                                       60∼1000Ω(*1) 

 Half bridge with common dummy                       60∼1000Ω(*1) 

Full bridge                                                       60∼1000Ω(*1) 
 Full bridge with constant current                        350Ω 

 1-gauge 4-wire method                                     120 Ω, 240(*2) Ω ,350Ω(*2) 
1.2.3 ภาคการวัด  voltage measurement Input impedance  1MΩ or more 
1.2.4 ภาคการวัด Thermocouple temperature measurement According to combined data 

logger 
1.2.5 Power requirement 

AC85∼120V 50/60Hz 13VA max.                 

AC121∼250V 50/60Hz 21VA max.    
1.2.6 อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน -10 ถึง 50o ซ. ที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 85% RH 

 

1.3 รายละเอียดอื่น ๆ  
1.3.1 ชุดทดสอบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
1.3.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี 
1.3.3 ผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งเครื่องมือจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกการทดลองที่กรรมการ

ตรวจรับเป็นผู้ก าหนด 
1.3.4 ผู้ขายต้องท าการจัดอบรมวิธีการใช้งานจนผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
1.3.5 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  
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2 เครือ่งอ่านสัญญาณ (Handheld Data Logger) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้
 

2.1 รายละเอียดทั่วไป 
  เป็นเครื่องอ่านค่าสัญญาณจากหัววัดประเภท Strain Gauge Type Transducer, Strain Gauge, DC 

Voltage, Thermocouple และ Pt RTD มี่หน่วยความจ าจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมวลผลซึ่ง
สามารถประสานการบริหารข้อมูลและการจัดการถ่ายโอนข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกได้โดยสมบูรณ์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานเทียบเท่า 

 

2.2 รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่อง Handheld Data Logger  
2.2.1 มีช่องรับสัญญาณจาก Transducer ติดตั้งโดยตรงกับตัวเครื่อง จ านวน 1 ช่องรับ สามารถขยาย

ช่องรับสัญญาณจาก Transducer ได้มากถึง 20 ช่องรับโดยการใช้อุปกรณ์ช่องรับสัญญาณเสริม 
(Option) ใช้ระบบการอ่านค่าสัญญาณจาก Transducer ด้วยระบบอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ 
Switching box ชนิด 5 ช่องรับสัญญาณ (Option) มีช่วงการวัดสัญญาณจาก Transducer ดังนี้ 
ช่วงการวัด Strain Measurement ประกอบด้วย  

Initial memory range :   ±160000 x 10-6 strain  
Measuring Range : 2 ระดับประกอบด้วย 
ช่วง x 1 ± 30000 x 10-6 strain   
ช่วง x 10 ± 300000 x 10-6 strain  

2.2.2 สามารถวัดสัญญาณ DC Voltage Measurement จาก Transducer ได้ในช่วงการวัด x1 : ± 
3.0000 V และ x10 : ± 30.0000 V 

2.2.3 สามารถวัดสัญญาณจาก Thermocouple Type T,K,J,B,S,R,E และ N ได้  
2.2.4 สามารถวัดสัญญาณจาก Pt RTD ได้ 
2.2.5 สามารถเลือกภาคการวัด INITIAL, DIRECT & MEASURE ได้ทุกช่องการวัด เว้นแต่การวัด

อุณหภูมิจะวัดได้จากภาคการวัด DIRECT เท่านั้น 
2.2.6 จอแสดงข้อมูลเป็นระบบ LCD  พร้อม Backlight ชนิด 255 x 160 จุด สามารถแสดงข้อมูลการ

วัดต่าง ๆ ข้อมูลที่ก าหนดค่าไว้ในหน่วยความจ าและ Y-T monitor 
2.2.7 นาฬิกาสามารถตั้งค่าได้ในหน่วยปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที และวินาที มีความเที่ยงตรงสูงถึง ±1 

/วินาที/วัน ที่อุณหภูมิ 23ºC ± 5ºC 
2.2.8 การส่งผ่านข้อมูลกับระบบควบคุมและถ่ายโอนจากภายนอกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้

โดยผ่านอุปกรณ์ USB, RS-232C  
2.2.9 การปรับตั้งค่าไว้ในหน่วยความจ าสามารถท าได้โดยอิสระแต่ละช่องวัด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์  ± 

0.0001 ถึง 99999 และเลือกใช้หลักหลังจุดทศนิยมในช่อง 0-6 หลัก 
2.2.10  สามารถเลือกตั้งค่าวัดอย่างง่ายโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 1.0000 และเลือกหน่วยวัดและจุดทศนิยม

ตามชนิดของหัววัดได้โดยตรง 
2.2.11  เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Switch Box ชนิด 5 ช่องรับสัญญาณสามารถตั้งระบบให้วัดค่าในระบบ 

Automatically Scanning จากช่อง 0 ถึง ช่อง 4 (ช่องสุดท้าย) 
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2.2.12  หน่วยความจ าสามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดต่าง ๆ  ในภาค measure mode, channel number, 
measurement data, time data and data number มีความจุข้อมูลสูงถึง 80000 ข้อมูล 
โดยเก็บข้อมูลไว้ได้นานประมาณ 20 วัน (เมื่อประจุไฟฟ้าเต็มพิกัด) 

2.2.13  มีหน่วยความจ าภายนอกประเภท Compact Flash Card ที่มีพิกัดความจ าสูงถึง 2GB เพื่อเก็บ
ผลการอ่านค่า, เก็บส ารองข้อมูล, เป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายโอนและบันทึกข้อมูลอ้างอิงสู่ระบบ
ประมวลผล 

2.2.14  อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน -10 ถึง +50ºซ ที่ความชื้นสัมพันธ์ต่ ากว่า 85 % RH  
2.2.15  ระบบไฟฟ้าหลักใช้แบตเตอรี่แห้งชนิด Alkaline LR6 จ านวน 4 ก้อน หรือใช้ AC adaptor หรือ

เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกขนาด 9-18 โวลต์ กระแสสลับ เป็นต้น 
2.2.16  มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้งานพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประจ าเครื่อง พร้อม Alkaline LR6 

จ านวน 4 ก้อน, กล่องบรรจุตัวเคร่ืองและสายสะพาย 
 

2.3 รายละเอียดอื่น ๆ  
2.3.1 ชุดทดสอบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
2.3.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี 
2.3.3 ผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งเครื่องมือจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกการทดลองที่กรรมการ

ตรวจรับเป็นผู้ก าหนด 
2.3.4 ผู้ขายต้องท าการจัดอบรมวิธีการใช้งานจนผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
2.3.5 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  

 

3. ชุด Load Cell ขนาด 100 ตัน จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้
3.1 รายละเอียดทั่วไป  

  เป็นอุปกรณ์รับและถ่ายทอดแรงกดสู่เครื่องวัด ด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าระดับต่ า ผ่านสายน าสัญญาณ 
เพื่อประมวลและแสดงผลแรงกด เป็นหน่วยวัดทางวิศวกรรมที่ต้องการ ใช้ในการวัดแรงดึงของสมอยึดหรือใน
กิจการของห้องปฏิบัติการ 

 

3.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
3.2.1 ส่วนรับและถ่ายทอดแรงกดเป็นประเภท Cylindrical Strain Sensing Element  
3.2.2 อุปกรณ์ส่วนหลักทั้งหมดท าจากเหล็กปลอดสนิม และเคลือบหุ้มภายนอก ตามมาตรฐาน IP65  

หรือเทียบเท่า 
3.2.3 ความสามารถในการวัดแรงกดสูงสุดที่ 1 MNA จ านวน 1 ชิ้น รวมเป็น 1 ชุด 
3.2.4 อัตราแรงดันไฟฟ้าระดับต่ าจ่ายออกตามแรงกด        : 1.5mV/V (3000 x 10-6 strain) ±0.5% 
3.2.5 ความแปรเปลี่ยนเชิงเส้น  : 0.5% R.O. 
3.2.6 ความแปรเปลี่ยนจาก Hysteresis : 0.5% R.O. 
3.2.7 ความแปรเปลี่ยนเนื่องจากอุณหภูมิที่ระดับ Zero  : 0.01% RO/oC 
3.2.8 ความสามารถในการรับแรงกดส่วนเกิน  : 150% 
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3.2.9 ความต้านทานภาครับเข้าและส่งออก  : 350Ω+1% 
3.2.10  ระดับแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติที่แนะน าให้ใช้งาน  : น้อยกว่า 10 โวลต์ 
3.2.11  ระดับไฟแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่ยอมให้ใช้งานได้  : 20 โวลต์ 
3.2.12  ค่า Zero Balance  5% R.O. 
3.2.13  ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน  : -20 ถึง +70oซ. 

  

3.3 รายละเอียดอื่น ๆ 
3.3.1  ชุดทดสอบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
3.3.2  รับประกันคุณภาพตามการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี 
3.3.3 ผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งเครื่องมือจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกการทดลองที่กรรมการ

ตรวจรับเป็นผู้ก าหนด 
3.3.4 ผู้ขายต้องท าการจัดอบรมวิธีการใช้งานจนผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
3.3.5 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  

 

4. ชุดเครือ่งร่อนและคัดขนาดของหิน จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้
4.1 รายละเอียดทั่วไป 

 เครื่องร่อนและคัดขนาดของหินเป็นชุดคัดแยกขนาดของวัสดุมวลรวมหยาบ 

4.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
4.2.1  โครงเครื่องเขย่าเป็นแบบตั้งพื้น ชุดตะแกรงร่อนสอดเป็นชั้นอยู่กับโครงมีแคล้มจับยึดชั้นตะแกรง

ให้แน่นสามารถล็อคและคลายได้ง่ายด้วยคันโยก 
4.2.2  ระบบให้การสั่นสะเทือน เป็นแบบมอเตอร์ขับแกนเพลาเยื้องศูนย์ที่เชื่อมโยงกับแกนของ ชุด

สั่นสะเทือนประกอบติดตั้งอยู่ภายในครอบเครื่องอย่างมิดชิด  พร้อมอุปกรณ์ตั้งเวลาสามารถตั้ง
เวลาในการสั่นได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที 

4.2.3  เครื่องเขย่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ¼ แรงม้า เครื่องเขย่าติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลาในการ
สั่นโดยแสดงผลเป็น LED (LED Display)   

4.2.4  เครื่องเขย่าตะแกรงสามารถติดตั้งตะแกรงร่อนมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่า 7 ชั้น (รวมฝาครอบและ
ถาดรอง) และการทดลองแต่ละครั้งสามารถทดสอบตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 27 กิโลกรัม พร้อม
ตะแกรงร่อน ขนาดรูตะแกรง 1 ½”, 1", 3/4", 1/2", 3/8", เบอร์4, เบอร์8 และเบอร์ 16 พร้อม
ฝาปิดและถาดรอง    

4.2.5  ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50 เฮริทซ์ หรือสามารถใช้กับไฟฟ้าภายในประเทศได้ 
 

4.3 รายละเอียดอื่น ๆ 
4.3.1  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเปน็ผลติภัณฑ์ทีผ่ลิตตามมาตรฐานของบริษัทที่มไิด้เกิดจาก

การดัดแปลงแก้ไขเพื่อการเฉพาะกิจ 
4.3.2  ผู้ขายรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการใชง้านปกติเปน็ระยะเวลา 1 ป ี
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4.3.3  มีการสาธิตและแนะน าวิธีการใช้ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วย
ความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

 

5 ตู้อบไฟฟ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จ านวน 5 ตู้ โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้
 

5.1 รายละเอียดทั่วไป 
  ตู้อบไฟฟ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร เป็นเครื่องที่ใช้ในการลดความชื้นของวัสดุผสม

คอนกรีต โดยตู้อบความร้อนแต่ละเครื่องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 

5.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
5.2.1  เป็นตู้อบความร้อน ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 

300 องศาเซลเซียส 

5.2.2  ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor สามารถตั้งอุณหภูมิและแสดงผลของอุณหภูมิด้วย

ตัวเลขแบบ LCD พร้อมปุ่มปรับ และไฟแสดงการท างานของ Heater ที่ด้านหน้าเครื่อง 
5.2.3  สามารถปรับตั้งอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  ได้เป็นองศาต่อนาที 
5.2.4  มีค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไม่เกิน +/- 1.5 เคลวิน ที่อุณหภูมิภายในตู้อบ 150 องศาเซลเซียส 

และมีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ ไม่เกิน + 0.4 เคลวิน  
5.2.5  สามารถตั้งเวลาในการท างานได้ 0 - 96 ชั่วโมง หรือเลือกให้ตู้อบท างานอย่างต่อเนื่อง 
5.2.6  ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  

5.2.7  ภายในตู้ท าด้วย Stainless steel พร้อมชั้นวางไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สามารถเพิ่มชั้นวางได้สูงสุด
จ านวน 5 ชั้น) ซึ่งแต่ละชั้นสามารถรับน้ าหนักได้ประมาณ 20 กิโลกรัม   

5.2.8  มีระบบการกระจายความร้อนของอากาศภายในตู้อบให้มีอุณหภูมิที่สม่ าเสมอกัน   
5.2.9  โครงสร้างตู้เป็นแบบ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นโพรงอากาศ ชั้นในเป็นวัสดุที่สามารถลดการสูญเสีย

ความร้อนที่แผ่ออกมานอกตู้ได้เป็นอย่างดี มีผลท าให้ผนังตู้ด้านนอกไม่ร้อนจนเกินไป และสามารถ
วางไว้ในห้องปรับอากาศ หรือใกล้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ได้ 

5.2.10 ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที ในการท าความร้อนให้ถึงอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส   
5.2.11 ตัวเคร่ืองภายนอกเคลือบสีที่สามารถทนรอยขูดขีดได้  
5.2.12 ประตูตู้อบท าด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวเคร่ืองแบบ 1 บาน 
5.2.13 มีระบบตัดไฟ เมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกินจากค่าที่ตั้งไว้ใช้งาน พร้อมไฟแสดงเตือน 
5.2.14 สามารถรองรับในการเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการควบคุมการท างานของตู้อบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  

5.2.15 เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE และ/หรือ UL listed  เป็นอย่างน้อยโดยโรงงานได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  

5.2.16 ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล 
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5.3 รายละเอียดอี่นๆ 
5.3.1  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของบริษัทที่มิได้เกิดจาก

การดัดแปลงแก้ไขเพื่อการเฉพาะกิจ 
5.3.2  ผู้ขายรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
5.3.3  มีการสาธิตและแนะน าวิธีการใช้ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วย

ความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

6 กล้องส ารวจประมวลผลรวมแบบเลเซอร์ จ านวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 
6.1 คุณลักษณะทั่วไป 

  เป็นกล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิคส์ประกอบรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Total 
Station) โดยใช้แกนร่วมกันและสามารถหมุนได้รอบตัวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001  
6.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

6.2.1 รายละเอียดของตัวกล้อง 
6.2.1.1 เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร 
6.2.1.2 ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ และมีก าลังขยายภาพไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
6.2.1.3 ระยะการมองเห็นภาพชัดในระยะใกล้สุดได้ไม่มากกว่า 1 เมตร 
6.2.1.4 มีกล้องส่องดิ่งที่มีก าลังขยายภาพไม่น้อยกว่า 3 เท่า หรือ ระบบเลเซอร์ส่องหมุดดิ่ง (Laser 

Plummet) 
6.2.1.5 มีล าแสงเลเซอร์ช่วยในการเล็งชี้เป้า (Laser Pointer)  

6.2.2 ระบบการวัดมุม ( Angle Measurement ) 
6.2.2.1 การวัดมุมใช้ระบบ Absolute Encoder หรือดีกว่า 
6.2.2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) ไม่มากกว่า 2 ฟิลิปดา  
6.2.2.3 ความละเอียดของการอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งไม่มากกว่า 1 ฟิลิปดา  
6.2.2.4 ความไวของฟองกลมที่ฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มม. หรือไวกว่า  
6.2.2.5 ความไวของหลอดระดับฟองยาวความไว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม. หรือ เป็นแบบระบบ

อิเล็คทรอนิคส์ ที่ความละเอียดเทียบได้กับหลอดระดับฟองยาว  
6.2.3 ระบบการวัดระยะ ( Distance Measurement ) 

6.2.3.1 ในสภาวะอากาศปกติสามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า  5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง 
และ สามารถวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ปริซึมได้ไม่น้อยกว่า 600 เมตรในสภาวะอากาศดี  

6.2.3.2 สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ละเอียดไม่มากกว่า  1.0 มิลลิเมตร  
6.2.3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) ในการวัดระยะทางไม่มากกว่า +/-(2 mm + 2 ppm)   
6.2.3.4 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติ ตั้งแต่ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส 

6.2.4 ระบบการควบคุม,ระบบการแสดงผล และการโอนถ่ายข้อมูล 
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6.2.4.1 มีระบบปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแกนดิ่งแบบ 2 แกน (Dual axis compensator) จากการ
ตั้งกล้องแบบ Liquid Compensator ที่มีช่วงการท างานได้ +/- 3 ลิปดา   

6.2.4.2 สามารถบันทึกข้อมูลส ารวจได้ไม่น้อยกว่า 120,000 จุดภายในตัวกล้อง และสามารถสร้าง
หรือตั้งชื่องาน (Job) ได้ไม่น้อยกว่า 40 งาน (Job) สามารถสร้าง Codes ได้ไม่น้อยกว่า 50 
Codes 

6.2.4.3 มีช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD Card และ Mini USB Port และ RS232C Port ในตัวกล้อง
เพื่อถ่าย / โอน / บันทึก ข้อมูล 

6.2.4.4 มีระบบนาฬิกาดิจิตอลในตัวกล้อง เพื่อสามารถบันทึก วัน เวลา ของการรังวัดได้ (Clock on 
Board) 

6.2.4.5 สามารถป้องกันน้ าเข้าได้ ในมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
6.2.4.6 มีจอแสดงผลชนิด LCD ขนาดไม่เล็กกว่า 96 x 160 dots ทั้ง 2 ด้าน พร้อมปุ่มควบคุมการ

ปฏิบัติงาน โดยมีคีย์บอร์ดตัวเลขและตัวอักษร แบบ Alphanumeric ไม่น้อยกว่า 28 ปุ่ม 
6.2.4.7 มีโปรแกรมส ารวจติดตั้งในตัวกล้องดังนี้ Data Collection / Stake Out / Resection / 

REM / MLM หรือมากกว่า 
6.2.4.8 ใช้ Battery ชนิด Li-ion ขนาดความความจุไม่น้อยกว่า 3,400 mAh และสามารถท างาน

ต่อเนื่อง (ETH&EDM วัดระยะทุก ๆ 30 วินาที) ได้ไม่น้อยกว่า 26 ชั่วโมง 
6.2.4.9 คุณภาพตัวกล้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001  
 

6.3 โปรแกรมส าหรับแผนที่และระบบ GIS (Geographic Information System) จ านวน 1 ลิขสิทธิ ์                          
ต่อรายการกล้องส ารวจประมวลผลรวมแบบเลเซอร์ จ านวน 5 ชุด มีคุณลักษณะรายละเอียดดังนี ้
6.3.1 สามารถท างานไดบ้นระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 10  ได้ 
6.3.2 สามารถน าเข้าข้อมูล Vector และ Raster ในรูปแบบ AutoCAD, ArcGis, image raster, 3D 

model data, Lidar, Google, Vector files, GeoJson, SimpleJson, GJB, Teledata ได้หรือ
ดีกว่า 

6.3.3 สามารถส่งออกข้อมูล Vector และ Raster รองรับรูปแบบ GeoJson, VCT, TIFF, ArcGIS Grid, 
Teledata, TIN ได้หรือมากกว่า 

6.3.4 สามารถสร้างแผนที่เฉพาะเร่ือง (Thematic Maps) เพื่อแสดงข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
อาจจะซ่อนอยู่บนแผนที่พื้นฐาน เช่น แผนที่ภูมิประเทศ ได้ 

6.3.5 สามารถแสดงคุณสมบัติการท างาน การประมวลผล และแก้ไขเพิ่มเติม Attributes ข้อมูลต่างๆ ได ้
6.3.6 สามารถบนัทึก Raster ได้หลายรูปแบบ เชน่ (*.img), (*.bmp), (*.tiff), (*.jpg), (*.gif), (*.png), 

(*.sit), (*.sid), (*.asc), (*.raw) , (*.vrt)ได้เป็นอย่างน้อย  
6.3.7 สามารถรองรับฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ Spatial Databases ในรปูแบบ SDX+  เช่น OraclePlus, 

OracleSpatial, SQLPlus, MySQL, DM, Kingbase, HighgoDB, BeyonDB ได้เป็นอย่างน้อย 
6.3.8 สามารถสร้างและแก้ไขสัญลักษณ์ Make Symbol  ได้  
6.3.9 สามารถใช้งานในระบบ Blockchain ได ้
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6.3.10 สามารถปรบัความเร็วของ CPU และหน่วยความจ าให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
6.3.11 สามารถใช้งานข้อมูล point, line, polygon, text, image, video ผ่านระบบ Blockchain ได้ 
6.3.12 มีระบบให้เขียนโปรแกรมโดยใช ้Python Scripts เพิ่มได้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถ

พิเศษ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้โดยไม่จ ากัด 
6.3.13 สามารถสร้างชุดค าสั่งอัตโนมัติ Model Builder เพื่อให้โปรแกรมท างานตามค าสั่งเปน็ล าดับแบบ

อัตโนมัต ิ
6.3.14 สามารถแสดงข้อมูลการจัดการได้หลายรูปแบบบนหน้าจอแสดงผล เช่น แสดงรูปแบบแผนที่ 2D , 

3D , ตารางข้อมูล , กราฟฟิก , วีดีโอ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกนัเพื่อน าเสนอข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์มากข้ึน (Map Dashboard) ได ้

6.3.15 สามารถในการท างานด้วยระบบ AI GIS ที่ท าหน้าที่รวม AI และ GIS เข้าด้วยกันโดยใช้ GeoAI เข้า
ร่วมกับเครื่องมือในระบบ GIS ได้โดยตรง และสามารถจัดการการสร้างภาพและการวิเคราะห์
ผลลัพธท์างภูมิศาสตร์ในระบบ GIS ได้โดยตรง และสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของการท างานจากUIและสามารถสะสมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ท างานเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดต้ลอดไป 

6.3.16 โปรแกรมใช้งานไดบ้นระบบปฏิบัติการตามที่หน่วยงานก าหนดและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ตลอดชีพ 

 

6.4 ชุดเครื่องมือประกอบ 
6.4.1 แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิตท างานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 26 ชั่วโมง จ านวน  2   ก้อน 
6.4.2 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่      จ านวน  1  เครื่อง 
6.4.3 มีสายส่งข้อมูลส าหรับโอนถ่ายข้อมูล USB , SD Card                    จ านวน   1   ชุด 
6.4.4 ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมปรับความสูงได้               จ านวน   2   ชุด 
6.4.5 ชุดของเป้าปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งหรือมีช่องมองหัวหมุด   จ านวน  1   ชุด 
6.4.6 ชุดปริซึมพร้อมโพลขาวแดง ยาวไม่น้อยกว่า  2 เมตร   จ านวน  1   ชุด 
6.4.7 มีกล่องบรรจุเครื่องมือท าด้วยวัสดุที่คงทน มีสายสะพายหรือที่จับส าหรับการเคลื่อนย้าย

 จ านวน 1 ชุด 
6.4.8 มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้และบ ารุงรักษา    จ านวน  1   ชุด 

 

6.5 เงื่อนไขทั่วไป 
6.5.1 ต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตกล้องส ารวจประมวลผลรวมแบบเลเซอร์ และ

ต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมส าหรับแผนที่และระบบ GIS 
(Geographic Information System) ที่เสนอหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศที่แต่งตั้ง
มาจากตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา 

6.5.2 สินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสนอทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
6.5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อม และปรับแก้กล้องส ารวจแบบประมวลผล โดยมีช่างที่ผ่านการ

ฝึกอบรมจากผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจากผู้ผลิต 
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6.5.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

7 เครื่องรับสัญญาณบอกต าแหนง่จากจานดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network จ านวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะดงันี้ 
 

7.1 คุณลักษณะทั่วไป 
  เป็นเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Multi Frequency GNSS แบบ Smart 

Antenna ที่รับสัญญาณระบบ GNSS ซึ่งแต่ละตัวสามารถสลับการท างานส ารวจให้เป็น BASE หรือ ROVER 
ได้ และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  

 

7.2 ส่วนประกอบ   
 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Multi Frequency แต่ละชุด ประกอบด้วย 

7.2.1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Multi Frequency จ านวน 1 เคร่ือง  
7.2.2 เครื่องควบคุม  Rugged Controller เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จ านวน 1 

เครื่อง 
7.2.3 โปรแกรมควบคุมการท างานของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network จ านวน 

1 ลิขสิทธิ์  
 

7.3 คุณลักษณะเฉพาะ 
  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Multi Frequency จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งแต่ละ

เครื่องต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
7.3.1 เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS ที่มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมจ านวนไม่น้อยกว่า 570 

ช่องสัญญาณ  
7.3.2 สามารถรับและบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS และ GLONASS และ Galileo และ Beidou 

และ QZSS ได้ทั้ง 2 ความถี ่หรือดีกว่า 
7.3.3 ตัวเครื่อง GNSS Receiver ต้องมีพอร์ตส าหรับ SIM card เพื่อการเชื่อมต่อระบบ CORS และ 

RTK Network หรือ VRS ได้ 
7.3.4 ตัวเคร่ือง GNSS Receiver มีหน่วยความจ าแบบภายใน (Internal Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  

8 GB และในตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมต้องมีช่อง Micro SD Card เพื่อใส่แผ่นบันทึกข้อมูล
ภายนอก 

7.3.5 สามารถใช้ระบบ Web UI ในการควบคุมการท างานของ GNSS Receiver ผ่าน Wifi เพื่อ 
Upgrade Firmware , Download , Delete ได้ 

7.3.6 ตัวเคร่ืองได้รับมาตรฐานป้องกัน ฝุ่นและน้ า  IP67 หรือดีกว่า 
7.3.7 ตัวเคร่ือง GNSS Receiver ทนต่อการตกกระแทกที่พื้นคอนกรีตจากความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
7.3.8 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถบันทึกข้อมูลความถี่ได้ถึง 10 Hz หรือสูงกว่าได้ 
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7.3.9 เมื่อประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลแบบ Post Processing (Static Accuracy) แล้ว 
มีความคลาดเคลื่อนของการรังวัดในทางราบ (Horizontal) ไม่เกินกว่า 3 mm + 0.5 ppm และ
ทางดิ่ง (Vertical) ไม่เกินกว่า 5 mm + 0.5 ppm  ของระยะเส้นฐานที่รังวัด 

7.3.10 เมื่อประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลสัญญาณดาวเทียมแล้ว มีความคลาดเคลื่อนของ
การรังวัด ในระบบ Real Time Kinematics ทางราบ (Horizontal) ไม่เกินกว่า 8 mm +1 ppm 
และทางดิ่ง (Vertical) ไม่เกินกว่า 15 mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด 

7.3.11 GNSS Receiver ต้องสามารถรับสัญญาณปรับแก้จากดาวเที ยมในระบบ L-Band Global 
Correction Service ได้ พร้อมลงทะเบียนให้บริการไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีความคลาดเคลื่อน
ของการรังวัด ทางราบ (Horizontal) ไม่เกินกว่า 0.08 เมตร  

7.3.12 ต้องมีระบบสัญญาณ L-Band Global Correction Service เพื่อชดเชยระบบ RTK หรือ VRS ที่เชื่อมต่อ
อยู่ขัดข้อง หรือถูกขัดจังหวะ หรือขาดการเชื่อมต่อวิทยุไปชั่วคราว (เช่น xFill , Smart Link Fill , aRTK 
, STARFIRE Fill) ใช้งานได้ตลอดชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 

7.3.13 ใน GNSS Receiver  ต้องมีวิทยุส่งสัญญาณแบบ Built-In UHF Radio Modem ส าหรับส่งข้อมูล
ปรบัแก้ที่ความถี่ไม่น้อยกว่า 410-470 Mhz  

7.3.14 มี Tilt Sensor หรือ E-Bubble ในตัว GNSS Receiver เพื่อค านวณชดเชยการเอียงขณะรังวัดได้
ไม่น้อยกว่า 15 องศา เป็นแบบประกอบเสร็จเป็นชุดแล้วตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่ได้เป็นแบบ 
optional  

7.3.15 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Bluetooth และ WiFi ได้ หรือดีกว่า 
7.3.16 มีแบตเตอรี่ภายในส าหรับเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Lithium ที่สามารถ

ใช้งานได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเครื่องไม่ดับ Hot-Swappable ใน
เวลาไม่น้อยกว่า 20 วินาที 

7.3.17 ตัวเครื่อง Smart Antenna ได้รับมาตรฐานทนต่อการสั่นสะเทือน MIL-STD-810G และทนต่อ
การตกกระแทกที่พื้นคอนกรีตจากความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือดีกว่า 

7.3.18 มีระบบ “Smart voice broadcast” หรือ “Speaking”Receiver ให้เสียงแสดงสถานการณ์ท างานได้ 
7.3.19 ขาตั้งแบบสองขา (Bipod) พร้อมเสาอากาศ (Pole) ส าหรับปฏิบัติงานแบบ RTK จ านวน 1 ชุด  
7.3.20 มีกล่องแบบแข็งกันการกระแทกส าหรับบรรจุเคร่ือง GNSS ของแต่ละเครื่องพร้อมอุปกรณ์ 

 

7.4 เครื่องควบคุม Rugged Controller เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ 

7.4.1 ระบบประมวลผลด้วย Processor Octa-Core 2.2GHZ หรือดีกว่า 
7.4.2 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) สามารถรับสัญญาณดาวเทียม GPS , Glonass , 

Beidou ได้ ไม่น้อยกว่า 72 ช่องสัญญาณ 
7.4.3 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) ต้องมีหน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 

นิ้ว มีความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 800 x 1280 pixels  ใช้ปฏิบัติการด้วยระบบ Window 
Mobile 6.5  หรือ Android 5.0 หรือ Window10 หรือดีกว่า 
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7.4.4 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) ต้องมีหน่วยความจ าภายในเครื่อง (RAM) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB และมีช่องขยายหน่วยความจ าภายนอกแบบ Micro SD Card ได้  

7.4.5 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) มีมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่น้อยกว่า IP67 
และทนทานต่อการตกที่ความสูงไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรบนพื้นคอนกรีต  

7.4.6 ได้รับมาตรฐานทนต่อการสั่นสะเทือน MIL-STD-810G 
7.4.7 เครื่องควบคุม (Rugged Controller)  ) ต้องมีกล้องดิจิตอลด้านหลังที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

13 M pixels  และต้องมีกล้องดิจิตอลด้านหน้าที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 M pixels 
7.4.8 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) ต้องสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ USB , 

Bluetooth , Wi-Fi  ได้เป็นอย่างน้อย  
7.4.9 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) มีพอร์ตส าหรับ SIM card เพื่อการเชื่อมต่อ

ระบบ RTK Network ได้  
7.4.10 เครื่องควบคุมชนิดพกพา (Rugged Controller) มีแบตเตอรี่ Lithium-ion มีความจุไม่น้อยกว่า 

8200 mAh 
7.4.11 มีระบบ Sensors เช่น Compass , Accelerometer , Barometer , Gyroscope , Fingerprint 

ติดตั้งภายในตัวเคร่ืองควบคุม  
 
 
 

7.5 โปรแกรมควบคุมการท างานของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network จ านวน  1 ลิขสิทธิ์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

7.5.1 โปรแกรมในการควบคุมการท างานส ารวจภาคสนามมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ควบคุม
การท างานในระบบ RTK Network โดยสามารถแสดงค่า HRMS , VRMS , Speed , ระยะทาง
ระหว่าง Rover และ Base และแสดงผลการส ารวจในรูปแบบ Real Time Graphic ได้ 

7.5.2 โปรแกรมสามารถท างานในระบบ RTK Network โดยสามารถสั่งการให้ GNSS เชื่อมต่อกับระบบ 
Network และเชื่อมต่อกับ Server ให้ Mount ระหว่าง Base กับ Rover ที่ต้องการในการท างาน 
RTK ได้ 

7.5.3 โปรแกรมสามารถสั่งบันทึกข้อมูลดิบจากการรังวัดจากสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้ประมวลผลแบบ 
Post Processing ได้ 

7.5.4 โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อให้มีแผนที่ Real Time เป็น Background 
ในขณะท าการส ารวจในระบบ RTK ได้ 

7.5.5 มีเครื่องมือ CAD ช่วยในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น Point , Line , Polyline , Spline , Arc, 
Polygon, Square , Square Center , Rect , Rect center ,  Circle 2p , Circle 3p ไ ด้ เ ป็ น
อย่างน้อย 

7.5.6 สามารถเลือกแสดงแถบเครื่องมือ (Tool Bars) บนหน้าจอเครื่องควบคุมได้อย่างอิสระตามที่ผู้ใช้
ต้องการ 

 



12 
 

7.6 เงื่อนไขการเสนอราคา 
7.6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่มีความช านาญในเครื่องมือส ารวจหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียมเพื่อให้สามารถท างานบริการหลังการขาย ตั้งแต่ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษารวมถึงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานได้ตลอดเวลาทั้งในช่วงรับประกันและหลังรับประกันสินค้า 

7.6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
7.6.3 ต้องมีหลักฐานการได้รับการรับรองจาก กสทช. อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
7.6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องและความเสียหายของอุปกรณ์อันเกิดจากความ

บกพร่องของบริษัทผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งรับประกันการตรวจซ่อมอุปกรณ์ทุกรายการจากสาเหตุ
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับจากวันตรวจรับของโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.6.5 ผู้เสนอราคาจะต้องให้บริการ NTRIP Caster ที่เป็น RTK SERVER เพื่อรอรับการส ารวจในระบบ 
RTK ผ่านระบบ 3G,4G ให้ 24 ชั่วโมงตลอดชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 

7.6.6 ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือให้แก่ผู้ซื้อ  
 
 




