
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ 

------------------------------- 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ      
ตามรายการ ดังนี้ 
         ๑. กล้องประมวลผลรวม Total Station    จํานวน    ๑    ชุด 
        ๒. กล้องวัดมุม ทีโอโดไลฟ์         จํานวน    ๑    ชุด    
   
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง  อาคาร
บริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 



-๒- 
 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี  จิตรรักษา) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

 อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
------------------------------------ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

   ๑. กล้องประมวลผลรวม Total Station      จํานวน   ๑  ชุด 
   ๒. กล้องวัดมุม ทีโอโดไลฟ์         จํานวน   ๑  ชุด    
    
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร  
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙      
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย          
ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี     
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                      ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี  26/2560 

 
1. กล้องประมวลผลรวม Total Station    จํานวน    1    ชุด 
คุณลักษณะ 

เป็นเครื่องมือสํารวจแบบประมวลผลรวม  สามารถวัดมุมและวัดระยะในเครื่องเดียวกันและอุปกรณ์
ประกอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบไปด้วย    

1. กล้องสํารวจแบบประมวลผล  จํานวน 2 ชุด 
2. ชุดปรึซึมดวงเดียวพร้อมแผ่นเป้าเล็ง และหลักโพลแบบมีระดับฟองกลม จํานวน 2 ชุด 
3. ชุดปรึซึมดวงเดียวพร้อมแผ่นเป้าเล็ง และหลักโพลแบบมีช่องมองด่ิงมีระดับฟองยาว พร้อมขาต้ังและ

อุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน 2 ชุด 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตมาจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญ่ีปุ่น 
 
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1. ระบบกล้องเล็งท่ีหมาย (TELESCOPE  SYSTEM) 

1.1 ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็งสําหรับวัดมุม
ซ่ึงมีแกนร่วมกัน  และสามารถหมุนได้รอบตัว 

1.2 เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (OBJECTIVE APERTURE) มีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร มี
กําลังขยาย ไม่น้อยกว่า 30 เท่า ให้ภาพหัวต้ัง  

1.3 สามารถให้ภาพกว้างไม่น้อยกว่า 26  เมตร ท่ีระยะ  1,000  เมตร 
1.4 มีระบบแสงภายใน  สายใยสามารถปรับแสงสว่างมากน้อยได้ 
1.5 ระยะมองภาพใกล้สุดไม่มากกว่า  1.3  เมตร 

2. ระบบการวัดมุม (ANGLE  MEASUREMENT) 
2.1 การวัดมุมใช้ระบบ ABSOLUTE ROTARY ENCODER SCANNING แสดงค่ามุมได้ทันทีเม่ือเปิด

เครื่อง 
2.2 ค่ามุมราบและมุมด่ิงน้อยท่ีสุดท่ีสามารถอ่านได้ 1 ฟิลิปดาหรือดีกว่า 
2.3 ความละเอียดถูกต้อง (ACCURACY) หรือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมด่ิง 

(MEAN OF POINTING IN BOTH TELESCOPE POSITIONS) 5 ฟิลิปดา หรือดีกว่า 
2.4 ความไวของฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2  มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
2.5 มีกล้องส่องหัวหมุด (OPTICAL PLUMMET) ซ่ึงมีกําลังขยาย 3 เท่า ปรับภาพชัดใกล้สุดได้ 0.3 

เมตรหรือเป็นแบบ เลเซอร์ (Laser Plummet) 
2.6 COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL- AXIS เพ่ือปรับค่าความคลาดเคลื่อนขององศาราบและองศาด่ิง

โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการทํางานไม่น้อยกว่า ± 6 ลิปดา 
 

3. ระบบการวัดระยะ (DISTANCE  MEASUREMENT) 
3.1 ในสภาวะอากาศปกติซ่ึงมีทัศนวิสัยประมาณ 20 กิโลเมตร ต้องสามารถใช้วัดระยะได้สูงสุด 4,000  

เมตรโดยใช้ปริซึม 1 ดวง และสามารถใช้วัดระยะกับ REFLECTOR SHEET ได้ สูงสุด 500 เมตร 
และวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ โดยไม่ต้องใช้เป้าสะท้อนแสงได้ในระยะสูงสุด 350 เมตร 

3.2 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) ของการวัดระยะ ±(2 + 2 ppm x D)mm. 
สําหรับการวัดโดยใช้ปริซึมหรือดีกว่า  และ±(3+2 ppm x D) mm.ท่ีระยะไม่เกิน 200 เมตร  
สําหรับการวัดโดยใช้เลเซอร์ หรือดีกว่า  
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3.3 สามารถปรับแก้ค่าการหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERIC CORRECTION) ได้  โดย
การป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศ หรือป้อนค่าปรับแก้การหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศได้
โดยตรง บนหน้าจอแสดงผล โดยป้อนผ่านปุ่มควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.4 สามารถปรับแก้ค่าคงท่ีของปริซึม (PRISM CONSTANT CORRECTION) ได้โดยตรงบนหน้าจอ
แสดงผล โดยป้อนผ่านปุ่มควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.5 มีระบบสัญญาณแสดงคลื่นแสงท่ีสะท้อนกลับในแนวเล็งของกล้อง 
3.6 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิ  -20 องศาเซลเซียส ถึง 60  องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
3.7 สามารถแสดงค่าการวัดระยะทางได้ท้ังระบบเมตริกและระบบอังกฤษ โดยมีปุ่มควบคุม        

 
4. ระบบควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล 

4.1 มีหน้าจอแสดงผลค่ามุมราบ  มุมด่ิง  ระยะทางราบ  ระยะทางลาด  ค่าความสูงต่างและค่าพิกัดได้
บนจอแสดงผลชนิด LCD   

4.2 มีปุ่มควบคุมการทํางานไม่น้อยกว่า 25 ปุ่มและสามารถเปิดไฟส่องสว่างท่ีปุ่มควบคุมได้ 
4.3 สามารถป้อนค่ามุมราบได้ทุกค่าและปรับให้เป็นการวัดตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้ 
4.4 สามารถบันทึกข้อมูลสนามลงในหน่วยความจําภายในตัวกล้อง (INTERNAL MEMORY) ได้ สูงสุด 

5,000  จุดรังวัด  
4.5 สามารถถ่ายทอดข้อมูลสนามในหน่วยความจําภายในกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง และ

สามารถส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สู่หน่วยความจําภายในกล้องได้ 
4.6 สามารถเรียกดูข้อมูลท่ีทําการบันทึกได้ท่ีจอภาพของตัวกล้องโดยตรง 
4.7 มีระบบชี้จุดท่ีหมาย (Laser Pointer) 
4.8 มีปุ่มวัดระยะอย่างรวดเร็วสามารถวัดระยะโดยไม่ต้องเข้าโปรแกรมใดๆท้ังสิ้น 
4.9 แบตเตอรี่ ชนิด Lithium – Ion ระยะเวลาใช้งานได้สูงสุด 15 ชั่วโมง หรือดีกว่า 
4.10 มาตรฐานการป้องกันน้ําและฝุ่น  IP66 หรือดีกว่า 
4.11 ตัวกล้องสามารถป้อนรหัสส่วนตัว(PASSWORD)ในการป้องกันการใช้ได้ 
4.12 สามารถแสดงวันท่ี เดือนและ ปี พร้อมกับ เวลา ได้ท่ีหน้าจอกล้อง  
4.13 สามารถแสดงหน่วยความจําท่ีเหลือท่ีหน้าจอกล้องได้ 
4.14 ลักษณะแท่งล็อค(Clamp Lock) มีเอกลักษณ์ชัดเจน(หางปลา) สังเกตเห็นง่ายว่ากล้องล็อคอยู่ 

ป้องกันการลืมปลดล็อค 
 

5. ความสามารถพ้ืนฐาน และการคํานวณโดยโปรแกรมพิเศษ 
5.1 ต้องสามารถป้อนค่าความสูงของกล้อง ความสูงของท่ีหมายเล็ง ค่าพิกัดทางราบและทางด่ิง (N,E,Z) 

ของจุดต้ังกล้อง  จุดธงหน้าและจุดธงหลัง  ตัวเครื่องสามารถคํานวณแสดงมุม  AZIMUTH ได้ 
5.2 ต้องสามารถวัดและแสดงค่าพิกัดของเป้าหมายได้ เป็นระบบ 3 มิติ (3 DIMENSIONAL CO – 

ORDINATE MEASUREMENT) โดยการป้อนค่าพิกัดของจุดต้ังกล้อง  ค่ามุมราบระหว่างธงหลังและ
ธงหน้า  ค่าความสูงของกล้องและความสูงของเป้า 

5.3 สามารถป้อนค่าพิกัดในระบบ UTM ได้ละเอียดถึงหลักมิลลิเมตร 
5.4 เม่ือย้ายจุดต้ังกล้องไปยังจุดธงหน้าหรือธงหลัง  สามารถเปลี่ยนค่าพิกัดจุดธงหน้าหรือจุดธงหลังเดิม

เป็นจุดต้ังกล้องได้ 
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5.5 สามารถวัดความสูงของจุดท่ีไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ (REMOTE ELEVATION 
MEASUREMENT) 

5.6 วัดระยะระหว่างจุดท่ีมีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ (MISSING LINE MEASUREMENT) ได้ค่าระยะราบ, 
ระยะลาดและความสูงต่าง ปรากฏท้ัง 3   ค่าท่ีหน้าจอและสามารถวัดจุดท่ีต้องการรังวัดเพ่ิมได้โดย
ต่อเนื่อง 

5.7 กําหนดจุดท่ีต้องการได้(SETTING OUT) โดยการใช้มุมราบ และระยะ หรือ ค่าพิกัด 
5.8 มีสัญญาณหรือระบบเตือน  เพ่ือสามารถตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ได้ 

 
6. อุปกรณ์ประกอบประจํากล้องสํารวจแบบประมวลผล (ต่อ 1 ชุด) 

6.1 ตัวกล้อง 1 เครื่อง บรรจุในกล่องท่ีแข็งแรงพร้อมสายสะพาย 
6.2 ขาต้ังกล้องอลูมิเนียมชนิดปรับความสูงได้แบบสามขา (TRIPOD) ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง จํานวน 1

ชุด 
6.3 แบตเตอรี่แบบ Li-Ion ท่ีติดกับตัวกล้อง จํานวน 2 ชุด พร้อมท่ีชาร์ทไฟใหม่ได้ จํานวน 1 ชุด  
6.4 ปริซึมสะท้อนแสงชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็ง (TARGET PLATE) แท่นต้ังชนิดมีช่องมองด่ิงและระดับ

ฟองกลมและฟองยาวท่ีฐาน อุปกรณ์ท้ังหมดบรรจุในกล่องแข็งแรงทนทาน  พร้อมขาต้ังชนิดและ
แบบเดียวกันกับขาต้ังกล้อง จํานวน 1 ชุด 

6.5 ปริซึมสะท้อนแสงชนิด 1 ดวง พร้อมหลัก (Pole) ยาวไม่น้อยกว่า 2  เมตร เลื่อนข้ึนลงได้  มีข้อต่อ
และระดับน้ําฟองกลม  บรรจุในวัสดุกันกระแทกอย่างดี จํานวน 1 ชุด 

6.6 เครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง จํานวน 1 ชุด พร้อมผ้าเช็ดเลนส์ 
6.7 มีใบรับประกันและใบ Certificate จากศูนย์บริการเครื่องมือสํารวจภายในประเทศไทยท่ีได้รับการ

แต่งต้ังจากผู้ผลิต และได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากสถาบันท่ีได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวง
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทย   

6.8 คู่มือการใช้และบํารุงรักษากล้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนอย่างละ 1 ชุด 
 
เง่ือนไขสําหรับผู้เสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายครุภัณฑ์เครื่องมือสํารวจท่ีทําการซ้ือในครั้งนี้ทุกรายการ โดยมี
เอกสารรับรองจากผู้ผลิต   

2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเอกสารศูนย์ซ่อมเครื่องมือสํารวจ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิต 
และ ศูนย์ซ่อมและบริการจากตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 จากสถาบัน
ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยมีเอกสารยืนยันแนบมาด้วย 

3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตมาจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญ่ีปุ่น 
4. สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆท่ีเสนอท้ังหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
5. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี 
6. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหรือศูนย์บริการท่ีสามารถให้บริการหลังการขายต้ังแต่การซ่อมบํารุง 

ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทํางานได้
ตลอดเวลา  
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2. กล้องวัดมุม ทีโอโดไลฟ์         จํานวน    1    ชุด 
คุณลักษณะ 
1. ระบบกล้องหมายเล็ง (TELESCOPE SYSTEM) 

1.1 ความยาวของตัวกล้องเล็งไม่มากกว่า 149 มม. 
1.2 เลนส์ปากกล้องขนาด 45 มม.หรือดีกว่า 
1.3 กําลังขยาย อย่างน้อย 30 เท่า หรือดีกว่า 
1.4 ความชัดของสายใย Resolving Power ไม่มากกว่า 2.5 ฟิลิปดา 
1.5 ความกว้างของภาพ 26 เมตร ท่ีระยะ 1,000 เมตร  
1.6 ระยะภาพชัดใกล้สุดไม่มากกว่า 0.9 เมตร 
1.7 ค่าตัวคูณคงท่ีเป็น 100 ค่าตัวบวกคงท่ีเป็น 0 
1.8 สามารถปรับแสงสว่างสายใยภายในตัวกล้องได้ 

2. ระบบการอ่านค่ามุม(ANGLE MEASUREMENT) 
2.1 ระบบการอ่านมุมเป็นระบบ Absolute Encoder 
2.2 มีหน่วยวัด เช่น Degree , Gon , Mil ให้เลือก แสดงค่ามุมด่ิงและราบได้ถึง 5 ฟิลิปดาหรือดีกว่า 
2.3 ค่าความละเอียด ของการอ่านค่ามุม 7  ฟิลิปดา หรือละเอียดกว่า 
2.4 สําหรับค่ามุมราบ สามารถอ่านค่ามุมตามและทวนเข็มนาฬิกาได้  
2.5 สามารถล็อคจานองศาได้ 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 จอแสดงผลท้ังสองหน้ากล้องเป็น LCD , 7 Digits X 2 Lines พร้อมแสงสว่าง  
3.2 แสดงค่ามุมเหมือนกันท้ัง 2 หน้าจอ 
3.3 ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม.หรือดีกว่า  และระดับฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม. หรือ

ดีกว่า 
3.4 กล้องส่องหัวหมุดมีกําลังขยาย 3 เท่า ปรับระยะความชัดได้ใกล้สุด 0.5 เมตร 
3.5 มีระบบป้องกันผงฝุ่นและน้ําได้ในระดับ IP 66 หรือดีกว่า 
3.6 ฐานต้ังกล้องกับตัวกล้องสามารถถอดแยกออกจากกันได้ 
3.7 ใช้แบตเตอรี่แบบสอดใส่ในตัวกล้อง ขนาด AA จํานวน 4 ก้อน 
3.8 สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 150 ชั่วโมง 
3.9 กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ 
3.10 ขาต้ังกล้องชนิดอลูมิเนียมยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง 
3.11 มีใบรับประกันและใบ Certificate จากศูนย์บริการเครื่องมือสํารวจภายในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งต้ัง

จากผู้ผลิต และได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากสถาบันท่ีได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายในประเทศไทย 
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4. อุปกรณ์ประกอบ 
เครื่องทดสอบแรงดึง และแรงกด 
รายละเอียดท่ัวไป 
 เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็กและแรงกดของวัสดุ อยู่ในเครื่องเดียวกัน ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM เป็นชนิด
ใช้ไฮดรอลิคเป็นต้นกําลังแบบใช้ไฟฟ้า 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) 

1.  เป็นเครื่องทดสอบแบบโครงสี่เสาประกอบเข้ากันมีความแข็งแรง สามารถทดสอบแรงดึง (Tensile Test) และ
แรงกด (Compression Test) และสามารถทดสอบแรงดึงได้สูงสุดถึง 500 kN.(50 tons) และทดสอบแรงกดของวัสดุได้ถึง 
1500 kN. (150 tons) 

2.  เป็นชุดแสดงผลแบบ LCD Digital Graphic มี Backlight สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังกลางแจ้งและในท่ีมีแสง
น้อย  มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 240 x 64 พิกเซล ประกอบเข้าด้วยกันอยู่ในกล่องท่ีทําจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและไม่
เป็นสนิม 

- ตัวเลขแสดงผลมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
- คีย์บอร์ดสําหรับสั่งงานและป้อนข้อมูลจํานวน 24 คีย์   
- มีย่านการวัดสัญญาณ อยู่ในช่วง 0 - 20 mV, 0-150 mV, 0-500mV, 0-1V, 0-2.5V และ 0-5V   มีชุดแปลง

สัญญาณ ละเอียดสูงสุด 24 Bit หรือ 16 ล้าน Step 
- ในตัวเครื่องมีนาฬิกาภายในสามารถต้ัง วัน เดือน ปี และเวลาได้ 
- สามารถต้ังค่าจุดทศนิยมได้ 0 ถึง 4 ตําแหน่ง  
- สามารถปรับข้ันการอ่านละเอียดโดยการเลือกค่าเป็น 1, 2, 5, 10, 20 ได้ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้มากสุด 9000 ข้อมูล  และสามารถลบข้อมูลท่ีบันทึกไว้แล้วออกได้เพ่ือบันทึกข้อมูลใหม่ 
- สามารถต้ังเวลาเพ่ือให้บันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลท่ีบันทึกสามารถบอกวัน เดือน ปี และเวลาท่ีทําการบันทึก 
- สามารถต้ังค่าท่ีอ่านได้มากท่ีสุดเพ่ือจะให้บันทึกข้อมูลได้ 
- สามารถดูข้อมูลท่ีบันทึกผ่านทางจอแสดงผลได้ 
- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทาง RS-232 โดยมีอัตราการส่งข้อมูลดังนี้ (Baud rate) 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200 
- สามารถพิมพ์รายงานท่ีบันทึกออกไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง เป็นแบบ DB25  ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องพิมพ์ท่ีเป็น 

DB25 สามารถใช้โปรแกรมบน windows เพ่ือพิมพ์รายงานได้ 
- สามารถเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลได้ดังนี้ ในกรณีท่ีเป็นการวัดน้ําหนัก (Kg, KN, Ton, Pound) หรือ ในกรณีที

เป็นการวัดแรงดัน (Bar, Pa, Psi, Kg/m3) การเปลี่ยนค่าหน่วยการแสดงผลนั้นจะทําการสอบเทียบกับหน่วย KN ในกรณีที
เป็นการวัดน้ําหนัก หรือ ทําการสอบเทียบกับหน่วย Bar ในกรณีทีเป็นการวัดแรงดัน 
* เนื่องจากการเปลี่ยนค่านั้นจะเป็นการแปลงค่าหน่วยเพ่ือใช้ในการแสดงผลสําหรับหน่วยนั้นในการแสดงผลด้วย 

3.  ระบบการกดอัดของชุดแท่งกดเป็นระบบไฮดรอลิค  ท่ีมีสายต่อเข้ากับชุดป๊ัมน้ํามันไฮดรอลิค  แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยชุดป๊ัมน้ํามันมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิทซ์  ชุดป๊ัมน้ํามันแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถควบคุมการ
เลื่อน ได้ 2 อัตราความเร็ว  โดยความเร็วแรกจะเร็วและเปลี่ยนเป็นช้า โดยอัตโนมัติ  เป็นอัตราความเร็วมาตรฐาน เม่ือแป้น
กดกระทํากับตัวอย่าง  และมีวาล์วปรับอัตราการเพ่ิมแรง  (Ultrafine rate control) เพ่ือให้เป็นไปโดยสมํ่าเสมอถูกต้อง
ตามขนาดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด  
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4. ช่วงระยะแกนของแท่งกดสามารถเลื่อนข้ึนลงได้ไม่น้อยกว่า 100 มม. มีระบบการป้องกันการยกตัวของกระบอก 
ไฮดรอลิคเกินพิกัด เครื่องจะหยุดการทํางานทันทีเพ่ือป้องกันความเสียหาย  

5. มีระยะห่างระหว่างแป้นกดบนถึงฐานรอง  ไม่น้อยกว่า 32 ซม.    
6. มีอุปกรณ์หัวจับเหล็กแบบเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 มม. , 10-20 มม. , 20-30 มม.  

จํานวนละ 1 ชุด  
7. รับประกันความเสียหายของเครื่องมืออันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8. มีหนังสือคู่มืออธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเป็นภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 
 

เง่ือนไขสําหรับผู้เสนอราคา 
1. ผู้เสนอ1ราคาต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายครุภัณฑ์เครื่องมือสํารวจท่ีทําการซ้ือในครั้งนี้ โดยมีเอกสารรับรองจาก

ผู้ผลิต   
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีหลักฐานม่ันคง ดําเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเอกสารศูนย์ซ่อมเครื่องมือสํารวจ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิต และ 

ศูนย์ซ่อมและบริการจากตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 จากสถาบันท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยมีเอกสารยืนยันแนบมาด้วย 

4. สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆท่ีเสนอท้ังหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
5. ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตมาจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญ่ีปุ่น ยกเว้น  ข้อ 4  รายการ 

อุปกรณ์ประกอบ 
6. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี 
7. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหรือศูนย์บริการท่ีสามารถให้บริการหลังการขายต้ังแต่การซ่อมบํารุง ฝึกอบรม ให้

คําปรึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทํางานได้ตลอดเวลา  
 

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


