
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ ๒ รายการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
-------------------------------------------- 

          ๑. ความเปนมา  
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุงหวังเปนมหาวิทยาลัยทางการศึกษาเพื่อประชาชนและทองถ่ิน 
ที่ตองไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางทั่วถึง และไมเกิดเหลื่อมล้ําดานงบประมาณเมื่อเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐประกอบกับศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายในอนาคตที่จะเขาสูประชาคม
อาเซียน และเปนศูนยกลางการคาการลงทุน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตองปรับตัวและเปดหลักสูตร 
สถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ในสายวิชาชีพที่ตองการแรงงานดานวิชาชีพจํานวนมากในการพัฒนา
ประเทศและทองถ่ินมากข้ึนในแตละป ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดังกลาวจําเปนตองจัดใหมีเครื่องมอื
ที่จําเปน เชน ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สําหรับงาน Static/RTKฯ ซึ่งปจจุบันยังไมเคยจัดซื้อ ทําใหการเรียน
การสอนและการฝกปฎิบัติของนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาได
ใชในการเรียนและการฝกปฎิบัติ ใหประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

          ๒. วัตถุประสงค  
                   ๑. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ               
                   ๒. เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐานและทันตามกําหนดโดยประหยัด 
                   ๓. เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน  
 

          ๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 
                ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                      เครื่องมือพกิัด+กลอง.pdf 
 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

          ๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  
                      งวดเดียว ภายใน ๑๕๐ วัน 
 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๓,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

          ๘. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกบัรางขอบเขตของงานน้ีไดที ่
                      สถานที่ติดตอ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 
                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๑ 
                      เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 
                      สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและทีอ่ยูของผูให
ขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 

 
 

ลงช่ือ...........................................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ................................................กรรมการ 
        (ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)                                            (อาจารยสรุเดช ตางเพ็ชร)  
 
 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ        ลงช่ือ................................................กรรมการ  
       (อาจารย ดร.วิชิต นางแล)                                   (อาจารยจรญั คนแรง)   
 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ        ลงช่ือ................................................เลขานุการ  
          (อาจารยวิภพ ใจแข็ง)                               (นางสาวพรรณี ศรีสงคราม)  
  
 
ลงช่ือ..........................................นิติกร        ลงช่ือ................................................ผูชวยเลขานุการ  
         (นายมณฑล จิโนคุณ)                             (นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา) 
  
 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี……………….. 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี……………………….. 

...................................................... 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค  

จะประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

   ครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดย

มีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาพสัดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปน ผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรอืความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครฐั 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม  และบญัชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรปูและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ   

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสน้ี โดย  

ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา  

ใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองรบัผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะ

เฉพาะของ ครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว

น้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 



-๔- 

 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  

โดยผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคต

ตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสีย

กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 

.........." ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ........................ ต้ังแตเวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. 

ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต

ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ 

วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และ

แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั หรอืวิธี

อื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ

ราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา   

ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงค 

จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 

๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ

ใหถือเปนที่สุด 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบคุคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ

การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด

วันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด

ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองเริ่มตนที่ 
๓,๓๒๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย     
ทั้งปวงไวดวยแลว  
                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม   
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 
                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
                      (๗) หามผูมสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ เสรจ็สิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่สนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ต้ังแตเวลา ...............น. 
เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 
 

 



-๖- 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)  โดยหลักประกันซอง

จะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน

ราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ   

ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปน

เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

วาผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา

รายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิ

เสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง

เปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคา

ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ

รอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 
๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย 

ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข   

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 



-๙- 
 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ

ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน    

๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน

ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) 

(๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่

จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หาก

มีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอื

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลกัประกันซอง 

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี 

รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
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 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน 

คือ ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ

ตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 

กําหนดวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ 

และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต วันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต

วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 

คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา

ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณี

กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอ 

ลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด

จากราคาครั้งสุดทายทีเ่สนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาใน

ลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา

รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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1. ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สําหรับงาน Static/RTK    จํานวน 1 เครื่อง 

    สถานี และ 2 สถานี เคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณ     

1. คุณลักษณะท่ัวไป 

   เปนเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ที่สามารถรับ

สัญญาณดาวเทียมไดทั้งในระบบ GPS และระบบ GLONASS ที่ใชในการประมวลผลหรือกําหนดจุดควบคุม 

(Control Points) และสํารวจเก็บรายละเอียดในงานสํารวจแผนที่ เปนเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียมแบบ GNSS  

ชนิดสองความถ่ี (Dual Frequency) สามารถทําการรังวัด Differential GPS แบบ Post processing และแบบ 

Real Timeได  

 2. สวนประกอบเครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS  จํานวน 1 ชุด  

   มีสวนประกอบดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 เครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี สําหรับสถานีอางอิง (Base Station) และ 

อุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด   

2.2 เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี สําหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover) และอุปกรณ 

ประกอบจํานวน 2 ชุด   

2.3 เครื่องควบคุมการทํางานของเครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS (Controller) พรอมโปรแกรมการ 

ทํางานภาคสนาม ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง จํานวน 3 ชุด   

   2.4 ชุดเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร สําหรับการประมวลผลภาคสนาม จํานวน 1 ชุด   

   2.5 โปรแกรมประมวลผลขอมูลดาวเทียมระบบ GNSS และปรับแกโครงขาย (Baseline Processing and  

Network Adjustment Software) จํานวน 1 ชุด พรอมคูมือภาษาอังกฤษจํานวน 1 ชุด และภาษาไทย จํานวน 1 

ชุด 

 3. รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องมือสํารวจ   

  3.1 เครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี สําหรับสถานีอางอิง (Base Station) และ 

อุปกรณประกอบจํานวน 1 ชุด แตละชุดมีคุณลักษณะดังน้ี 

   3.1.1 เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียมแบบ GNSS ชนิดสองความถ่ี สามารถรับสัญญาณไดไมนอยกวา  

226 ชองสัญญาณ    

   3.1.2 สามารถรับและบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียมไดทั้ง 2 ความถ่ีแบบ L1 และความถ่ีแบบ L2   

โดย Modeในการรับสัญญาณจะตองเปนแบบ Carrier phase และ C/A Code ไดทั้งในระบบ GPS และระบบ 

GLONASS    

   3.1.3 สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ดวยวิธี  Static,  Kinematic,  

Differential GPS (DGPS) และ Real Time Kinematic (RTK) ได 
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   3.1.4 ความคลาดเคลื่อนของการสํารวจรังวัดดวยวิธี Static ทางราบ ± (3 mm. + 0.5 ppm ของ 

ระยะเสนฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางด่ิง ± (5 mm. + 0.5ppm ของระยะเสนฐานที่รังวัด) 

   3.1.5 ความคลาดเคลื่อนของการสํารวจรังวัดดวยวิธี Real Time Kinematic (RTK) ทางราบ ±  

(10 mm. + 1ppm ของระยะเสนฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางด่ิง  ± (15cm. + 1ppm ของระยะ

เสนฐานที่รังวัด)    

   3.1.6 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสามารถเช่ือมตอกับเครื่องควบคุมเครื่องหาคาพิกัดดวย 

ดาวเทียม (Controller) โดยผานระบบ Bluetooth ไดโดยตรงโดยไมตองใชสาย 

   3.1.7 มีหนวยความจําแบบภายใน สามารถบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS มีความจุไม 

นอยกวา 4 GB    

   3.1.8 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีชองสําหรับเช่ือมตอ (Ports) แบบ USB, Serial และ  

Bluetooth    

   3.1.9 เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ และแบตเตอรี่ บรรจุประกอบเปนช้ินเดียวกันแยกสวนไมได     

   3.1.10  สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ดวยวิธี Real Time Kinematic (RTK)  

โดยสงขอมูลการปรับแกจากสถานีฐาน (Base) ไปยังสถานีเคลื่อนที่(Rover) ผานระบบBluetooth ได 

   3.1.11 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มี Data rate ไมนอยกวา 10 Hz    

   3.1.12 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีฝุนและละอองนํ้าไมนอยกวา IP67 

   3.1.13 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทําจากวัสดุ Magnesium     

   3.1.14 สามารถสั่งงานไดทั้ง เปด-ปดเครื่อง, Reset และสั่งบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียม โดยใช 

เพียงปุมเดียว  

   3.1.12 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีฝุนและละอองนํ้าไมนอยกวา IP67 

หนาที่เปนสถานีเคลื่อนที่ได (Rover Station)    

   3.1.16 แบตเตอรี่แบบภายใน สามารถใชงานไดไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 

  3.2 เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี สําหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover) และอุปกรณ 

ประกอบ จํานวน 2 ชุด  แตละชุดมีคุณลักษณะดังน้ี    

   3.2.1 เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียมแบบ GNSS ชนิดสองความถ่ี สามารถรับสัญญาณไดไมนอยกวา  

226 ชองสัญญาณ     

   3.2.2 สามารถรับและบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียมไดทั้ง 2 ความถ่ีแบบ L1 และความถ่ีแบบ L2  

โดย Mode ในการรับสัญญาณจะตองเปนแบบ Carrier phase และ C/A Code ไดทั้ง ในระบบ GPS และระบบ 

GLONASS   

   3.2.3 สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ดวยวิธี Static,  Kinematic,  

Differential GPS (DGPS) และ Real Time Kinematic (RTK) ได 
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   3.2.4 ความคลาดเคลื่อนของการสํารวจรังวัดดวยวิธี Static ทางราบ ± (3 mm. + 0.5 ppm ของ 

ระยะเสนฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางด่ิง ± (5 mm. + 0.5ppm ของระยะเสนฐานที่รังวัด) 

   3.2.5 ความคลาดเคลื่อนของการสํารวจรังวัดดวยวิธี Real Time Kinematic (RTK) ทางราบ ±  

(10 mm. + 1ppm ของระยะเสนฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางด่ิง  ± (15cm. + 1ppm ของระยะ

เสนฐานที่รังวัด) 

   3.2.6 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสามารถเช่ือมตอกับเครื่องควบคุมเครื่องหาคาพิกัดดวย 

ดาวเทียม (Controller) โดยผานระบบ Bluetooth ไดโดยตรงโดยไมตองใชสาย 

   3.2.7 มีหนวยความจําแบบภายในสามารถบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS มีความจุ   

ไมนอยกวา 4 GB 

   3.2.8 มีอุปกรณประมวลผลภาคสนามที่สามารถคํานวณหาคาพิกัด พื้นที่และปรับแกวงรอบได    

   3.2.9 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีชองสําหรับเช่ือมตอ (Ports) แบบ USB, Serial และ  

Bluetooth    

   3.2.10 เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ และ แบตเตอรี่บรรจุประกอบเปนช้ินเดียวกันแยกสวนไมได     

   3.2.11 สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ดวยวิธี Real Time Kinematic (RTK)  

โดยสงขอมูลการปรับแกจากสถานีฐาน (Base) ไปยังสถานีเคลื่อนที่(Rover) ผานระบบ Bluetooth ได 

   3.2.12 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มี Data rate ไมนอยกวา 10 Hz     

   3.2.13 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีมาตรฐานการปองกันฝุนและละอองนํ้าไมนอยกวา IP67    

   3.2.14 ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทําจากวัสดุ Magnesium     

   3.2.15 สามารถสั่งงานไดทัง้ เปด-ปดเครื่อง, Reset และสั่งบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียม โดยใช 

เพียงปุมเดียว  

   3.2.16 เครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS สําหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)  สามารถ 

ทําหนาที่เปนสถานีอางอิง (Base ation) ได     

   3.2.17 แบตเตอรี่แบบภายใน สามารถใชงานไดไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง  

3.3 เครื่องควบคุมการทํางานของเครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS (Controller) พรอมโปรแกรม   

ท่ีมีลิขสิทธิ์ ถูกตอง จํานวน 3 ชุด แตละชุดมีคุณลักษณะดังน้ี  

   3.3.1 มีความเร็วหนวยประมวลผลไมนอยกวา 500 MHz    

   3.3.2 ระบบปฏิบัติการ Window Mobile Version 6 หรือ สูงกวา    

   3.3.3 หนวยความจําหลักมีขนาด ไมนอยกวา 256 MB SDRAM 

   3.3.4 จอภาพสีขนาด 3.5 น้ิว VGA color TFT LCD แบบระบบสัมผัส ขนาด 480 x  640 

   3.3.5 มีชองเช่ือมตอ (Port) แบบ USB mini    

   3.3.6 สามารถใสแผนบันทึกขอมูลแบบ SD/SDHC ไดสูงสุด 16 GB    
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   3.3.7 สามารถเช่ือมตอแบบไรสายผาน Bluetooth Class 2    

   3.3.8 สามารถเช่ือมตอ Wireless LAN ได 

   3.3.9 มาตรฐานการปองกันฝุนและละอองนํ้า IP65 หรือดีกวา    

   3.3.10 แบตเตอรี่แบบภายในสามารถใชงานไดตอเน่ืองไมนอยกวา 7 ช่ัวโมง 

   3.3.11 สามารถใชงานรวมกับเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อการแสดงผลขอมูล

สถานะดาวเทียมและ ควบคุมการทํางานของเครื่องหาคาพิกัดและการบันทึกสัญญาณดาวเทียม GNSS ได    

   3.3.12 เครื่องควบคุมเครื่องมือหาคาพิกัดดวยดาวเทียมตองเปนย่ีหอเดียวกันกับเครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมเพื่อใหสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.4 ชุดเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร สําหรับการประมวลผลภาคสนาม  จํานวน 1 ชุด  

       มีคุณลักษณะดังน้ี  

   3.4.1 มีหนวยประมวลผลกลาง Intel Core i5  ชนิด  2  แกน  ความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  

(Clock  speed)  2.7 GHz และ Smart Cache  3 MB หรือดีกวา    

   3.4.2 มีหนวยความจําแบบ RAM DDR3 4 GB และสามารถขยายไดสูงสุด 16 GB    

   3.4.3 ขนาดความจุของ Hard Disk ไมนอยกวา 500 GB    

   3.4.4 จอภาพขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว ความละเอียด 1366 X 768     

   3.4.5 มี USB 2.0 ไมนอยกวา 2 Ports และ USB 3.0 ไมนอยกวา 2 Port    

   3.4.6 มี Serial Port อยางนอย 1 Port    

   3.4.7 มี DVD Multi Drive    

   3.4.8 มีชอง (Slot) สําหรับอานและบันทึกขอมูลดวย SDHC Card    

   3.4.9 มี LAN Port 10/100/1000 Mbps 

   3.4.10 มี Wireless LAN b/g/n และ Bluetooth 4 .0 

   3.4.11 มีเครื่องประจุไฟฟา Battery Charger 220 VAC. และ Battery Li-ion ซึ่งเมื่อประจุไฟฟาเต็ม

ใชงานได 7 ช่ัวโมง    

   3.4.12 ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย    

   3.4.13 ปองกันนํ้าและฝุนในระดับ IP53    

   3.4.14 ผานการทดสอบ การตกกระแทกและการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน MIL-STD 810G    

   3.4.15 สามารถทนทานตอการสั่นสะเทือนและรองรับการตกกระแทกที่ความสูง 3 ฟุต    

   3.4.16 สามารถทํางานไดในชวงอุณหภูมิ -20 – 50 C     

   3.4.17 ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แลวมีนํ้าหนักไมเกิน 3.4 กิโลกรัม    

   3.4.18 รับประกัน 1 ป 
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  3.5 โปรแกรมประมวลผลขอมูลดาวเทียมระบบ GNSS จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังน้ี   

   3.5.1 โปรแกรมประมวลผลขอมูลดาวเทียม GNSS และปรับแกโครงขายเปนผลิตภัณฑเดียวกับโรงงาน

ผูผลิตเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียมระบบ GNSS ชนิดสองความถ่ี    

   3.5.2 สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window XP,7 ได   หรือดีกวา 

   3.5.3 สามารถประมวลผลเสนฐานจากขอมูลดาวเทียม  (Base Line Processing)    

   3.5.4 สามารถประมวลและแสดงคาพิกัดอางอิงกับพื้นหลักฐานทางราบ (Geodetic datum) WGS84 

และพื้นหลักฐาน INDIAN 1975 ได   

   3.5.5 ผูใชสามารถกําหนดคาพารามิเตอรพื้นหลักฐานตามตองการ (User define datum) ได    

   3.5.6 ผูใชสามารถเลือกโครงสรางแผนที่ (Map projection) และกําหนดพารามิเตอรที่จะใชไดตาม

ตองการ  

   3.5.7 สามารถคํานวณและปรับแกโครงขาย (Network adjustment) ดวยวิธีการของ Least square 

   3.5.8 สามารถรับขอมูลในรูปแบบ (Format) ของ RINEX ได และสามารถสงออกขอมูลในรูปแบบ 

ASCII ได    

   3.5.9 สามารถเช่ือมตอขอมูลที่ประมวลผลไดไปยัง Google Earth ได    

   3.5.10 โปรแกรมประมวลผลขอมูลดาวเทียม GNSS มีลิขสิทธ์ิถูกตอง    

   3.5.11 มีคูมือการใชโปรแกรมภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาไทย 1 ชุด 

 4. อุปกรณประกอบประจําชุดเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียมแบบ  GNSS   ประกอบดวย   

4.1 มีขาต้ังกลองแบบสามขา แบบชนิดปรับเลื่อนได จํานวน 3 ชุด   

4.2 ฐานต้ังเครื่องรับสัญญาณคาวเทียม แบบมีควงสามเสา ซึ่งมีระดับนํ้าและกลองสองหัวหมุด อยูในตัว  

รวมทั้งมีชุดตอฐาน (Tribrach Adapter) สําหรับติดต้ังเครื่องรับสัญญาณดามเทียม จํานวน 3 ชุด   

4.3 มีสายเช่ือมตอระหวางเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS กับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการถายโอน 

ขอมูลในการประมวลผลจํานวน 3 เสน   

4.4 มีอุปกรณวัดความสูงของเสาอากาศ จํานวน 3 ชุด   

4.5 หลัก Pole พรอม ตัวยึด Pole  และตัวยึดเครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดามเทียม GNSS  

Controller) จํานวน 2 ชุด   

4.6 มีกลองแบบแข็งสําหรับบรรจุเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ีพรอมอุปกรณ  

จํานวน 2 ชุด   

4.7 มีคูมือการใชงานของเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี ภาษาอังกฤษ และฉบับ 

ภาษาไทยจํานวนเครื่องละ 1 ชุด 
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 5. เครื่องมือประกอบ   

   5.1 หัววัดสัญญาณคลื่นความเคน จํานวนอยางละ 1 ชุด มีรายละเอียดดังน้ี    

   5.1.1 เปนแบบ ELECTRIC ACCELEROMETER สามารถรับสัญญาณความถ่ีไดในชวง 0.7 ถึง 9,000 

HZ    

   5.1.2 มีคาความไหว (Nominal sensitivity) 50 mV/g ,ชวงอัตราความเรง (Acceleration Range) 

+ 100 g และขีดการสั่นสะเทือนสูงสุด ( Shock Limit ) ที่ 30,000 g    

   5.1.3 มีคาความเที่ยงตรงของคลื่น (Amplitude linearity) + 1 เปอรเซ็นต และคาความถ่ีของคลื่น 

Resonant ไมนอยกวา 40 KHz 

   5.1.4 คาเวลาคงที่ (Nominal Time constant) ไมนอยกวา 0.5 วินาที    

   5.1.5 สามารถใชงานไดในชวงอุณหภูมิ -50 ถึง 120 OC    

   5.1.6 ในการทดสอบสามารถทําการติดต้ังหัววัดสัญญาณไดทั้งดานบนและดานขาง 

   5.1.7 ติดต้ังพรอมสายปองกันเสียงดัง (Low noise Shielded) ขนาดความยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร 

   5.2 ชุดควบคุมการบันทึกคาและแสดงผลการทดสอบ จํานวน 1 ชุด 

   5.2.1 จอแสดงผลเปนชนิด High-contrast Touch screen Display สามารถแสดงผลการทดสอบได

โดยตรงแบบไมตองผานชุดประมวลผลคอมพิวเตอร    

   5.2.2 สามารถใชงานไดในชวงอุณหภูมิ 0 ถึง 40 OC และการเก็บรักษาเครื่องมือที่ชวงอุณหภูมิ -20 

ถึง 65 OC 

   5.2.3 มีระบบปฏิบัติการดวยระบบ Microprocessor ขนาดความถ่ีไมนอยกวา 200 MHz    

   5.2.4 มีหนวยความจําบน Flash card ไมนอยกวา 64 Mb     

   5.2.5 มีชองเสียบสัญญาณสําหรับตอหัววัดสัญญาณคลื่นชนิดแปลงสัญญาณ A/D ขนาดไมนอยกวา     

24 bit    

   5.2.6 ภาครับสัญญาณ  Analog สามารถรับความถ่ีขนาด 22  KHz ( -3 dB )    

   5.2.7 มีคาความแมนยําในการเก็บบันทึกคาความถ่ีการทดสอบ 0.01 % หรือดีกวา 

  5.3 โปรแกรมสําหรับควบคุมการทดสอบและวิเคราะหประมวลผล จํานวน 1 ชุด ตองมีความสามารถใน

การวิเคราะหคาตางๆดังน้ี   

   5.3.1 Profile Analysis - generates a pile impedance versus depth plot tohelp estimate 

the shape of thefoundation    

   5.3.2 ß-Analysis - quantifies impedance changes to help assess the severity of Defects    

   5.3.3 Frequency Domain Analysis - calculates and displays velocity spectra and peaks 

to assist in defect detection and location.    

   5.3.4 Multiple Column Plot - generates user customizedsummary sheets for easy 

record comparison.   
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  5.4 อุปกรณประกอบอื่นๆ ดังน้ี    

   5.4.1 คอนเคาะทดสอบ ขนาดนํ้าหนัก 3 lb (1.4 kg) และ 8 lb (3.7 KG) จํานวนอยางละ 1 อัน     

   5.4.2 กลองบรรจุเครื่องมือทดสอบ จํานวน 1 กลอง 

 6. ชุดสอบเทียบคามาตรฐาน   

   6.1 ชุดจอแสดงผล (Digital Indicator)  จํานวน  1 ชุด มีรายละเอียดดังน้ี    

   6.1.1 จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD มีคาความละเอียด ไมนอยกวา  240x64 Dots 

   6.1.2 คาการแปลงสัญญาณ A/D Converter มีความละเอียดถึง + 200,000 Division     

   6.1.3 คาความแมนยํา (Accuracy)  + 0.0010 % หรือดีกวา  G701 

   6.1.4 มีชวงอุณหภูมิสําหรับใชงาน (Working Temperature) ไดสูงสุดถึง 50 องศาเซลเซียส    

   6.1.5 สามารถเลือกหนวยในการวัดเปน kN, kg, ton, N, daN, klb, lb, div, mV/V  และ MN   

   6.1.6 มีหนวยความภายในจํานวน 10,000ขอมูล    

   6.1.7 สามารถตอหนวยความจําภายนอกเพื่อสามารถคัดลอกขอมูลที่เก็บอยูภายในได    

   6.1.8 ใชระบบไฟฟาขนาด 230 +10%, 50-60 Hz, 1 pH. 

  6.2 แทงรับแรงกดเทียบ (Force Transducer) ขนาด 3000 KN จํานวน 1 ชุด มี รายละเอียด ดังน้ี    

   6.2.1 มีคาความแมนยํา (Accuracy) ในระดับ Class  1 ตามมาตรฐาน ISO 376  

   6.2.2 คาความเที่ยงตรง (Linearity) +0.05% ของคาแรงสูงสุด    

   6.2.3 คาผลตางสูงสุดของคาที่อานจริง (Hysteresis) + 0.05% ของคาแรงสูงสุด    

   6.2.4 ไดรับการรับรองมาตรฐานการปองกัน  (Ingress ProtectionRatings) ในระดับ IP65 ตาม

มาตรฐาน  EN60529         

   6.2.5 เปนผลิตภัณฑที่ไดผานการรับรองมาตรฐาน EN 61326-1   

   6.3 มีใบรับรองคาความเที่ยงตรง (Certificate of calibration)จาก PTB ประเทศเยอรมัน   

   6.4 กลองอลูมิเนียมสําหรับใสโหลดเซลลและชุดแสดงผลอยางละ 1 ชุด   

   6.5 โปรแกรมรองรับสําหรับการสอบเทียบตามมาตฐาน ISO 7500-1 จากตัวแทนจําหนาย (ผลิ๖

ภายในประเทศ) 
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7. เง่ือนไข 

 7.1 ชุดเครื่องหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ี เปนย่ีหอและมาตรฐานเดียวกันจากโรงงาน

ผูผลิต  

 7.2 อุปกรณทุกรายการที่เสนอ เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ไมเกาเก็บไมมีรอยตําหนิหรือชํารุดใดๆ

สามารถใชงานไดทันที และตองไดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 

 7.3 มีหนังสือรับรองจากผูผลิตชุดเครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถ่ีใหเปนตัวแทนจําหนายใน

ประเทศไทยโดยตรงหรือไดรับการแตงต้ังจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทย และมีศูนยบริการซอมบํารุงเปนของ

ตัวเองและมีบริการดานอะไหลจากผูผลิต 

 7.4 มีหนังสือรับรองจากผูผลิตชุดเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร สําหรับการประมวลผลภาคสนาม ใหเปน

ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยโดยตรงหรือไดรับการแตงต้ังจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทย และมีบริการดาน

อะไหลจากผูผลิต 

 7.5 บริษัทฯ มีบุคคลที่สามารถ ทํางานบริการหลังการขาย ต้ังแตการฝกอบรม ใหคําปรึกษาการใชงาน รวมถึง

การแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางานไดตลอดเวลา ทั้งในชวงรับประกันและหลังจากระยะรับประกันสินคา    

 7.6 ผูขายจะตองรับประกันการใชงานตามปกติภายในระยะเวลาอยางนอย 1 ป นับแต คณะกรรมการ ตรวจ

รับพัสดุไดตรวจรับเครื่องเรียบรอยแลว  หากมีการชํารุดขัดของหรือ เสียหายใดๆ จากการใชงานตามปกติผูขาย

จะตองรับผิดชอบในการซอม และเปลี่ยนแปลง  อุปกรณโดยไมคิดมูลคาอุปกรณ และคาบริการใด ๆ 

 7.7 ตัวเครื่องและอุปกรณ ตองเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากประเทศญี่ปุน  หรือในทวีปยุโรป หรือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เทาน้ัน พรอมคูมือประกอบการใชงาน จํานวน 2 ชุด     

 7.8 ผูขายจะตองดําเนินการอบรมหรือสาธิตการใชงานตางๆ ตามวัตถุประสงคจนผูใชสามารถนํามาปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง ตรงตามที่กําหนดไวอุปกรณทุกช้ินเปนของใหมและยังไมเคยถูกใชงานมากอน  

 7.9 กําหนดสงมอบสินคาภายในเวลา 60 วัน นับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
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2. กลองระดับ Digital และ Staff Bar code        จํานวน 2 ตัว 

 1. คุณลักษณะกลองระดับ แบบอิเล็กทรอนิกส   

   1.1 ระบบกลองเล็งที่หมาย (Telescope)    

   1.1.1 มีกําลังขยาย 28 เทา    

   1.1.2 ภาพที่มองเห็นเปนภาพหัวต้ังตรง    

   1.1.3 มีขนาดเสนผานศูนยกลางของเลนสปากกลอง 36 มิลลิเมตร    

   1.1.4 ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาด 2.3 เมตร    

   1.1.5 ระยะมองเห็นภาพชัดใกลที่สุด 1.5 เมตร    

   1.1.6 ความชัดของสายใย (Resolving Power) 3.5 ฟลิปดา    

   1.1.7 คาตัวคูณคงที่ 100     

   1.1.8 คาตัวบวกคงที่ 0   

 1.2 ระบบชดเชย (COMPENSATOR)    

1.2.1 ระบบชดเชย (COMPENSATOR) แบบ Magnetic    

1.2.2 COMPENSATOR มีชวงการทํางาน ±15 ลิปดา 

 1.3 ความถูกตอง (Accuracy)    

1.3.1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทําระดับไป-กลับโดยใชไมสตาฟบารโคค (ใชระบบอิเล็กทรอนิกส 

วัด) 1.5 มิลลิเมตร ตอ 1 กิโลเมตร ถาใชกับไมสตาฟธรรมดา 2 มิลลิเมตร ตอ 1 กิโลเมตร    

1.3.2 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทําระดับไป-กลับโดยใชไมสตาฟธรรมดา 2 มิลลิเมตร ตอ 1  

กิโลเมตร   

 1.4 หมวดการรังวัด(MEASURING MODE) 

1.4.1 สามารถวัดไดทั้งแบบSingle/Repeat/Average/Tracking    

1.4.2 สามารถใชวัดกับไมสตาฟบารโคดไดในระยะ 1.6 ถึง 100 เมตร    

1.4.3 สามารถแสดงคาความสูงไดละเอียด  0.1  มิลลิเมตร    

1.4.4 สามารถแสดงคาระยะทางไดละเอียด 1 เซนติเมตร    

1.4.5 สามารถใชเวลาในการวัดไดเร็วนอยกวา 3 วินาที  

 1.5 การบันทึกขอมูล (DATA STORAGE)    

1.5.1 สามารถบันทึกขอมูลได 2,000 จุด    

1.5.2 สามารถสรางงานได 20 งาน    

1.5.3 สามารถถายขอมูลไดโดยผาน PORT RS-232C    

1.5.4 สามารถสงขอมูลออกในรูปแบบ CSV หรือ SDR2X 
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 1.6 ทั่วไป (GENERAL)    

1.6.1 เปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน     

1.6.2 ความไวของระดับนํ้าฟองกลม 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร พรอมกระจกเงาสะทอนแสง ปด-เปด ได    

1.6.3 สามารถอานคามุมละเอียด 1 องศา    

1.6.4 จอภาพเปนระบบ Dot matrix LCD     

1.6.5 สามารถเปดไฟหนาจอ LCDได    

1.6.6 มีระบบปองกันนํ้า ไดรับมาตรฐานระดับ IPX4     

1.6.7 สามารถใขงานไดที่อุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส    

1.6.8 ใชแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion    

1.6.9 สามารถใชงานตอเน่ืองไดไมนอยกวา8.5 ช่ัวโมง 

 2. อุปกรณประกอบ กลองวัดระดับ แบบอิเล็กทรอนิกส  

   2.1 กลองบรรจุกลองอยางดี 1 กลอง  

   2.2 มีใบรับประกัน และใบ Certificate จากศูนยบริการในประเทศไทยที่ไดรับการแตงต้ังจากผูผลิต และ

ไดรับมาตรฐาน ISO9001  

   2.3 ขาต้ังกลองปรับความสูงได ย่ีหอเดียวกันกับตัวกลอง จํานวน 1 ขา  

  2.4 แบตเตอรี่ ชนิด Lithium – Ion จํานวน 2 กอน  

  2.5 เครื่องบรรจุไฟชารจเร็ว 1 เครื่อง ที่สามารถใสแบตเตอรี่ไดพรอมกันครั้งละ 2 กอน  

  2.6 ไมสตาฟ เปนระบบ BAR CODE  จํานวน 2 อัน 

เง่ือนไขสําหรับผูเสนอราคา 

  1. ผูเสนอราคาตองเปนผูแทนจําหนายครุภัณฑเครื่องมือสํารวจที่ทําการซื้อในครั้งน้ี โดยมีเอกสารรับรองจาก

ผูผลิตหรือไดรับการแตงต้ังจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศ 

  2. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีหลักฐานมั่นคง ดําเนินกิจการมาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีทุนจด

ทะเบียนไมตํ่ากวา 1 ลานบาท 

  3. สินคาและอุปกรณตางๆที่เสนอทั้งหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน 

  4. ผูเสนอราคาตองรับประกันคุณภาพสินคาและอุปกรณทั้งหมดเปนระยะเวลา 1 ป 

  5. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรหรือศูนยบริการที่สามารถใหบริการหลังการขายต้ังแตการซอมบํารุง ฝกอบรม 

ใหคําปรึกษา รวมทั้งแกไขปญหาที่เกิดจากการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทํางานไดตลอดเวลา  

  6. ตัวเครื่องและอุปกรณ ตองเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากประเทศญี่ปุน  หรือในทวีป ยุโรป หรือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เทาน้ัน พรอมคูมือประกอบการใชงาน  จํานวน 2 ชุด     

------------------------------------ 

 


