
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ซื้อขาย)  
 

โครงการซื้อครุภัณฑ์ กล้อง Total Station แบบ Reflectorless แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

1. ความเป็นมา                        
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาควิชาฯ ที่มีนิสิตและ
บุคลากรจ านวนมาก มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง สามารถรองรับ
ความต้องการต่อการใช้งาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และเพ่ิมปริมาณจ านวน
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
      3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  3.8  ไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประ โยชน์ ร่ ว มกั นกั บผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอราย อ่ืนที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ สนอ ให้ แก่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 

 



4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 คุณลักษณะท่ัวไป 

  เป็นกล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ประกอบรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Total Station) 
โดยใช้แกนร่วมกันและสามารถหมุนได้รอบตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต 
ISO 9001 จ านวน 2 ชุด 

4.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
4.2.1 รายละเอียดของตัวกล้อง 

4.2.1.1 ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ และกล้องโทรทัศน์ (Telescope) มี
ความยาว ไม่น้อยกว่า 156 มิลลิเมตร  

4.2.1.2 เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร 
4.2.1.3 มีก าลังขยายภาพไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
4.2.1.4 ระยะการมองเห็นภาพชัดในระยะใกล้สุดได้ไม่มากกว่า 1 เมตร 
4.2.1.5 มีระบบเลเซอร์ส่องหมุดดิ่ง (Laser Plummet) ให้ความถูกต้อง ไม่มากกว่า +/-1 

มิลลิเมตร ที่ความสูง 1.5 เมตร 
4.2.2 ระบบการวัดมุม (Angle Measurement ) 

4.2.2.1 การวัดมุมใช้ระบบ Absolute Encoder หรือดีกว่า 
4.2.2.2 ความถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดมุม ไม่เกิน 1 พิลิปดา  
4.2.2.3 ความละเอียดของการอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งไม่มากกว่า 0.1/0.5/1 พิลิปดา  
4.2.2.4 ความไวของฟองกลมท่ีฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มม. หรือดีกว่า  
4.2.2.5 ความไวของหลอดระดับฟองยาวความไว 30 พิลิปดา ต่อ 2 มม. หรือดีกว่า 

4.2.3 ระบบการวัดระยะ (Distance Measurement ) 
4.2.3.1 ในสภาวะอากาศปกติสามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 

ดวง และ สามารถวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ปริซึมได้ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรใน
สภาวะอากาศดี  

4.2.3.2 สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ละเอียดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตร  
4.2.3.3 ค่าถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดระยะทาง ไม่มากกว่า 1 mm + 1 ppm   
4.2.3.4 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติ ตั้งแต่ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส 

4.2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการโอนถ่ายข้อมูล 
4.2.4.1 มีระบบปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแกนดิ่งแบบ 2 แกน (Dual axis compensator) ที่

มีช่วงการท างานได้ไม่น้อยกว่า +/- 3 ลิปดา ค่าความถูกต้อง Setting Accuracy ไม่
มากกว่า 1 พิลิปดา 

4.2.4.2 สามารถบันทึกข้อมูลส ารวจได้ไม่น้อยกว่า 2 GB ซึ่งเป็นหน่วยความจ าภายใน และ
สามารถสร้างหรือตั้งชื่องาน (Job) ได้ไม่น้อยกว่า 20 งาน (Job) สามารถสร้าง Codes 
ได้ไม่น้อยกว่า 50 Codes 

4.2.4.3 ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB host หรือ USB slave หรือ RS232C Port ในตัวกล้อง 
4.2.4.4 สามารถป้องกันน้ าเข้าได้ ในมาตรฐาน IP55 หรือดีกว่า 

 



4.2.4.5 มีจอแสดงผล Color TFT LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว ให้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
320 x 240 dots หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) พร้อมปุ่มควบคุมการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคีย์บอร์ดตัวเลขและตัวอักษร แบบ Alphanumeric ไม่น้อยกว่า 26 
ปุ่ม 

4.2.4.6 มี โปรแกรมส ารวจติดตั้ ง ในตั วกล้อง  ได้แก่  Data Collection / Stake Out / 
Resection / REM / MLM / Point to Ling / Area / 3D Road / Traverse 
Adjustment หรือมากกว่า 

4.2.4.7 ใช้ Battery ชนิด Li-ion ขนาดความความจุไม่น้อยกว่า 3,400 mAh และสามารถ
ท างานต่อเนื่อง (ETH&EDM วัดระยะทุกๆ 30 วินาที) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 

4.2.4.8 มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความกดอากาศแบบติดตั้งภายในตัวกล้อง (Built-in 
temperature and pressure sensor) สามารถปรับแก้ช่วงคลื่นการวัดระยะทางให้
เหมาะสมกับบรรยากาศ  

4.2.4.9 คุณภาพตัวกล้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001  
4.2.5 โปรแกรมส าหรับแผนที่และระบบ GIS (Geographic Information System) จ านวน 2 ลิขสิทธิ์ 

มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.5.1 สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ได้ 
4.2.5.2 สามารถน าเข้าข้อมูล Vector และ Raster ในรูปแบบ AutoCAD, ArcGis, image 

raster, 3D model data, Lidar, Google, Vector files, GeoJson, SimpleJson, 
GJB, Teledata ได้หรือดีกว่า 

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

4.2.5.4 สามารถสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Maps) เพ่ือแสดงข้อมูลหลักอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยอาจจะซ่อนอยู่บนแผนที่พ้ืนฐาน เช่น แผนที่ภูมิประเทศ ได้ 

4.2.5.5 สามารถแสดงคุณสมบัติการท างาน การประมวลผล และแก้ไขเพ่ิมเติม Attributes 
ข้อมูลต่างๆ ได้ 

4.2.5.6 สามารถบันทึก Raster ได้หลายรูปแบบ เช่น (*.img), (*.bmp), (*.tiff), (*.jpg), 
(*.gif), (*.png), (*.sit), (*.sid), (*.asc), (*.raw) , (*.vrt)ได้เป็นอย่างน้อย  

4.2.5.7 สามารถรองรับฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Spatial Databases ในรูปแบบ SDX+  เช่น 
OraclePlus, OracleSpatial, SQLPlus, MySQL, DM, Kingbase, HighgoDB, 
BeyonDB ได้เป็นอย่างน้อย 

4.2.5.8 สามารถสร้างและแก้ไขสัญลักษณ์ Make Symbol  ได้  
4.2.5.9 สามารถใช้งานในระบบ Blockchain ได้ 
4.2.5.10 สามารถปรับความเร็วของ CPU และหน่วยความจ าให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
4.2.5.11 สามารถใช้งานข้อมูล point, line, polygon, text, image, video ผ่านระบบ 

Blockchain ได้ 
4.2.5.12 มีระบบให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ Python Scripts เพ่ิมได้ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมให้มี

ความสามารถพิเศษ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้โดยไม่จ ากัด 

 



4.2.5.13 สามารถสร้างชุดค าสั่งอัตโนมัติ Model Builder เพ่ือให้โปรแกรมท างานตามค าสั่ง
เป็นล าดับแบบอัตโนมัติ 

4.2.5.14 สามารถแสดงข้อมูลการจัดการได้หลายรูปแบบบนหน้าจอแสดงผล เช่น แสดงรูปแบบ
แผนที่ สองมิติ สามมิติ ตารางข้อมูล กราฟิก วีดีโอ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกัน
และกันเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น (Map Dashboard) ได้ 

4.2.5.15 สามารถท างานด้วยระบบ AI GIS ที่ท าหน้าที่รวม AI และ GIS เข้าด้วยกัน โดยใช้ 
GeoAI เข้าร่วมกับเครื่องมือในระบบ GIS ได้โดยตรง และสามารถจัดการการสร้าง
ภาพและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางภูมิศาสตร์ในระบบ GIS ได้โดยตรง และสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของการท างานจาก UI และ
สามารถสะสมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ท างานเพ่ิมประสิทธิภาพได้ตลอดไป 

4.2.5.16 โปรแกรมใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการตามท่ีหน่วยงานก าหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมายตลอดชีพ 

 
4.3 ชุดเครื่องมือประกอบ ต่อ 1 ชุด 

4.3.1 แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิตท างานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง  จ านวน  2  ก้อน 
4.3.2 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่      จ านวน  1  เครื่อง 
4.3.3 มีสายส่งข้อมูลส าหรับโอนถ่ายข้อมูล            จ านวน  1  เส้น 
4.3.4 ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมปรับความสูงได้     จ านวน  3  ชุด 
4.3.5 ชุดของเป้าปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งหรือมีช่องมองหัวหมุด  จ านวน  2  ชุด 
4.3.6 ชุดมินิปริซึมพร้อมโพลขาวแดง ยาวไม่น้อยกว่า  2 เมตร  จ านวน  2  ชุด 
4.3.7 มีกล่องบรรจุเครื่องมือท าด้วยวัสดุที่คงทน มีสายสะพายหรือที่จับ 

ส าหรับการเคลื่อนย้าย      จ านวน  1  ชุด 
4.3.8 มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้และบ ารุงรักษาภาษาอังกฤษ   จ านวน  1  ชุด 

 
4.4 เงื่อนไขท่ัวไป 

4.4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา ทั้งกล้องส ารวจและโปรแกรมส าหรับแผนที่
และระบบ GIS  

4.4.2 สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
4.4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อม และปรับแก้กล้องประมวลผลรวม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมจากผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจากผู้ผลิต 
4.4.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
4.4.5 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่สามารถสาธิตหรือฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากการใช้เครื่องมือในการท างานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานก าหนด 

 

 



5. ก าหนดส่งมอบ  60 วัน 
 
6. รับประกันความช ารุดบกพร่อง ............3...........ป ี
 
7. กรณีช ารุดบกพร่องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน...........30..........วัน 
 
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
 ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
 โทร  0-2797-0999 ต่อ 1304 
 โทรสาร 0-2579-7565 
 
9. สถานที่ติดต่อเพื่อส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์  
 สถานที่ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : 
TOR) ไว้ ณ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ : 0-2797-0999 
ต่อ 1129  
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นมายังหน่วยพัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้โดยตรงโดยเปิดเผยตัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























