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แนวทางการก าหนดคุ ณสมบุ ตุ  

โครงการจ ดซื้ออากาศยานไร้คนข บ (Drone) พร้อมอ ปกรณ ์
………………………………………………………… 

การซื้ออากาศยานไร้คนข บ (Drone) พร้อมอ ปกรณ์ โดยมีรายละเอียดด งนี้.- 
1. จั ดหา ออกแบบและด าเนั นการจั ดซั ้ออากาศยานไรั คนขั บ (Drone) พรั อมอั ปกรณั  ประกอบไปดั วย 

1.1. อากาศยานไร คนข บ  (Drone) ส าหร บถ่ายภาพทางอากาศ  แบบปีกหม น (Multirotor 
Unmanned Aerial Vehicle: MUAV) มั จ านวนใบพั ดไมั่นั อยกวั่า 4 ใบพั ด 

1.2. อั ปกรณั เพั ่มเตั มส าหรั บอากาศยานไรั คนขั บ 
2.ัจ ดหาและด าเน นการต ดต ้งโปรแกรมแสดงผลควบค มส ่งการท ่ ใช งานร่วมก บอากาศยานไร คนข บ 

(Drone) ส าหร บถ่ายภาพทางอากาศัโดยผู เสนอราคาเป็นผู ร บผ ดชอบค่าใช จ่ายในการใช งาน  (ถั า
มั ) เปั นระยะเวลา 2 ปั  

3. จั ดใหั มั เจั าหนั าทั ่ทั ่มั ความรัู และความช านาญทางด านเทคนั คทั ่มั ความรัู ความเขั าใจในการใช งานและ 
บ ารั งรั กษาอั ปกรณั หลั งจากการตั ดตั ้งแลั วเสรั จแกั่เจั าหนั าทั ่ควบคั มการใช งานประจ าแขวงทางหลวง 
และส าน กงานทางหลวง และจั ดสาธั ตวั ธั การใชั งานใหั แกั่เจั าหนั าทั ่ของกรมทางหลวงเพั ่อใหั สามารถ 
ใชั งานถั่ายภาพทางอากาศไดั  

1. คุ ณลุ กษณะเฉพาะ 
1.1. อากาศยานไร้ คนข้ บแบบป้ กหม้ น (Multirotor Unmanned Aerial Vehicle : MUAV) 

 อากาศยานไร คนข บแบบหลายใบพ ด  (Multirotor Unmanned Aerial Vehicle : 

MUAV) มั จ านวนใบพั ดไมั่นั อยกวั่า 4 ใบพั ด 

 ตั วเครั ่องอากาศยานไรั คนขั บมั นั ำหนั กไมั่เกั น 2 กั โลกรั ม 

 มั ระบบบั นกลั บจั ดขั ้นอั ตโนมั ตั  (Return to Home) 

 แบตเตอรั ่ตั วเครั ่องไมั่นั อยกวั่า 3,500 mAh ชนั ด Li-Po สามารถรองรั บการปฏั บั ตั งานบั น 

ไดั  30 นาท  ตั่อการบั นหนั ่งครั ้ง พรั อม Wall Charging Hub 1 ชั ด 

 สามารถบั นเคลั ่อนทั ่ดั วยความเรั วสัูงสั ดไมั่นั อยกวั่า 68.4 กั โลเมตร ตั่อ ชั ่วโมง 

 มั ระบบสั ่อสารระหวั่างอากาศยานไรั คนขั บกั บเครั ่องควบคั มภาคพั ้นดั น ไดั ไกลไมั่นั อยกวั่า 

7 กั โลเมตร 

 ความแม่นย าในการลอยต วด วย GPS ความคลาดเคลั ่อนแนวตั ้งไม่เก น ±0.5 เมตร และ 

ความคลาดเคลั ่อนในแนวนอนไมั่เกั น ±1.5 เมตร 

 สามารถบั นขั ้นและลงจอดแบบอั ตโนมั ตั  (Automatic Takeoff and Landing) 

 มั อั ปกรณั ปั องกั นภาพสั ่นไหวแบบ 3 แกน (3-Axis Gimbal) 

เอกสารแนบ 2 
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 กลั องถั่ายภาพมั เซั นเซอร  CMOS ไมั่นั อยกวั่า 1 นั ้ว 

 กล องถ่ายภาพแบบส  (RGB) ม ความละเอ ยดภาพไม่น อยกว่า 20 Mega Pixel และ 

สามารถถ่ายภาพเคลั ่อนไหวแบบ 4K ไม่น อยกว่า 30 fps ทั ่ม ความละเอ ยดไม่น อยกว่า 

3,840x2,160  

 กลั องถั่ายภาพสามารถรองรั บหนั่วยความจ าภายนอกชนั ดัMicro SD Card ขนาดความจ  

ไมั่นั อยกวั่า 128 GB 

 มั จอแสดงผลภาพขณะท าการบั นตั ดตั ้งบนเครั ่องควบคั มภาคพั ้นดั น 

 มั กระเป๋าส าหรั บบรรจั อากาศยานไรั คนขั บและระบบควบคั ม ทั ่สามารถพกพาไดั สะดวก 

 การร บประก นอากาศยานไร คนข บแบบปีกหม น ท กชั ้นส่วน ไม่น อยกว่า 2 ปี โดยไม่ค ด 

คั่าใชั จั่ายใด ๆ ทั ้งสั ้น 

1.2. อุ ปกรณุ์เพุ ่มเต มส าหรบอากาศยานไรุ้คนขุ บแบบปุีกหมุ น 
 หน่วยความจ าภายนอกชน ด Micro SDXC Card UHS-I ความเร วในการอ่านไม่น อยกว่า 

170 MB/s มั ขนาดความจั ไมั่นั อยกวั่า 128 GB หรั อดั กวั่า จ านวน 1 อั น 

 แบตเตอรั ่ส ารองส าหรั บอากาศยานไรั คนขั บเปั นรั ่นและแบบเดั ยวกั นกั บทั ่ตั ดมากั บโรงงาน 

ผัู ผลั ต จ านวน 4 กั อน 

 แท่นประจ ไฟหร อท ่ประจ ไฟแบตเตอร ่รองร บการประจ ไฟได พร อมก นไม่น อยกว่า 2 ก อน 

จ านวน 1 อั น 

 กระเป๋าก นกระแทกส าหร บบรรจ ต วเคร ่องอากาศยานไร คนข บ  และบรรจ อ ปกรณ เสร ม 

เพั ่มเตั ม 

 อั ปกรณั ชารั จแบตเตอรั ่อากาศยานไรั คนขั บส าหรั บใชั ในรถยนตั  จ านวน 1 ชั ด 

2.  ระบบเครุือขุ าย (Network) และการเชุื่อมโยง (Interface) 
ผู ขายต องเสนอว ธ การเช ่อมโยง เผยแพร่ ภาพถ่ายท นต่อเหต การณ  (Real Time) หร อ ภาพ 

เหต การณ  ทั ่ได จากการถ่ายโดยอากาศยานไร คนข บ ผ่านทางระบบเคร อข่ายอ นเตอร เน ต เช่น 
Facebook Live Line Instagram เปั นตั น และสาธ ตว ธ การเช ่อมโยงั เผยแพร่ัภาพถ่ายท นต่อ
เหต การณ ั(Real Time) หร อัภาพเหต การณ ัโดยใช สถานท ่ตามข อั5 และเสนอรายละเอ ยดเทคน ค
ช่องทางในการส่งภาพถ่ายท นต่อเหต การณ ั(Real Time) มาย งศูนย บร หารจ ดการจราจรัและ
อ บ ต เหต ักรมทางหลวง 

3. ขุ้อก าหนดการรุ บประกุ น การบ ารุ งรุ กษา และซุ อมแซม 
 ผัู ขายต องจ ดให ม ผู เช ่ยวชาญแนะน าการต ดต ้งและใช งานตลอดอาย การร บประก นส นค า โดย 

แจั งรายละเอั ยดการตั ดตั่อ โดยใหั ยั ่นขณะเขั าเสนอราคา 
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 การตั ดตั่อประสานงานระหวั่างการรั บประกั น 

- เมั ่อเก ดความช าร ด เส ยหาย เกั ่ยวก บอากาศยานไร คนข บผัู ซั ้อจะแจ งผัู ขายให 

ทราบทาง โทรศั พทั ทั นท  และจะสั่งมอบอั ปกรณั ทั ่ช ารั ดเสั ยหายโดยเรั ว 

- ผู ซ ้อจะแจ งส่งมอบอ ปกรณ ท ่ช าร ด เสั ยหาย เป็นเอกสารทางราชการโดยส่งโทรสาร 
หร ออ เมล  (E-Mail) หรั อสั่งมอบใหั กั บผัู ประสานงานของผัู ขาย 

 ในการด าเน นการซ่อมแซม บ าร งร กษาในระยะเวลาร บประก น ผู ขายต องแจ งก าหนดการท ่จะ 

ด าเนั นการซั่อมแลั วเสรั จใหั แกั่ผัู ซั ้อทราบภายใน 48 ชั ่วโมง หลั งจากไดั รั บเอกสารการแจั งซั่อม 

 หากการซ่อมแซมใช ระยะเวลานานกว่า  45 ว น น บจากว นทั ่ผัู ซั ้อส่งมอบอ ปกรณ ทั ่ช าร ด 

เสั ยหาย ใหั แกั่ผัู ขาย ผัู ขายควรจั ดหาอั ปกรณั ส ารองใหั ผัู ซั ้อใชั งานระหวั่างการซั่อมไปพลางกั่อน 

 ในระยะเวลาร บประก น 2 ปี หากเก ดข อบกพร่องในต วอากาศยานไร คนข บ  ผัู ขายจะต อง 

ร บผ ดชอบในการจ ดหาอะไหล่ ซ่อมแซม บ าร งร กษา หร อเปล ่ยนทดแทน ให อยู่ในสภาพพร อม 

ใชั งานไดั ตามปกตั  

4. การจุ ดท าเอกสารคุ  มุือ 
ผู ขายต องจ ดท าเอกสารคู่ม อเพ ่อประกอบการส่งมอบัด งน ้ 

 คัู่มั อการใชั งานเบั ้องตั นของอากาศยานไรั คนขั บ ภาษาไทย 

 คัู่มั อแนะน าหากเกั ดอั บั ตั เหตั  ขั อกฎหมาย ทั ่ควรระวั งขณะใชั งานของอากาศไรั คนขั บ 

 โดยสั่งมอบทั ้งทั ่เปั นเอกสารสั ่งพั มพั  (Hard Copy) และในรัูปแบบ Digital File ทั ่สามารถแกั ไข 
ปร บปร งได  เช่น .doc, .xls, .vsd เป็นต น โดยท าการบ นท กลงสั ่อบ นท กข อมูล thumb drive จ านวน 
1 ชั ด 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวก บล ขส ทธ ์หรือส ทธ อื่นใด 
ผู ขายต องส่งมอบช ดโปรแกรมต ดต ้งท ่เก ่ยวข องก บการใช งานท ้งหมดให ก บผู ซ ้อัโดยเป็น

โปรแกรมท ม่ ล ขส ทธ ์ถูกต องตามกฎหมาย 
6.  การสาธุ ตวุ ธุีการใชุ้งาน 

 ผัู ขายต องสาธ ตว ธ การใช งานและให ทดลองใช งานอากาศยานไร คนข บ  อย่างน อย 1 หล กสูตร 

โดยม ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น อยกว่า 6 ชั ่วโมง ทั ้งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต  โดยต อง 

ครอบคลั มเนั ้อหาดั งตั่อไปนั ้เปั นอยั่างนั อย 

- ระบบและการท างานของอากาศยานไรั คนขั บทั ่สั่งมอบ 
- กฎหมายและระเบ ยบท เ่ก ่ยวข องก บการบ นอากาศยานไร คนข บ 
-  หล กในการบ นอย่างปลอดภ ย 
-  การก าหนดคา่เบ ้องต นส าหร บอากาศยานไร คนข บท เ่หมาะสมส าหร บการท างานรูปแบบ

ต่าง ๆ 
-  การถ่ายภาพด วยอากาศยานไร คนข บ 
-  การบ นท กว ด โอและการถ่ายทอดส ญญาณภาพว ด โอจากอากาศยานไร คนข บผ่าน

ช่องทาง เคร อขา่ยส งคมออนไลน  (Social Network) เช่น Facebook Live, YouTube 
Live เป็นต น 

- การวางแผนการบ นแบบอ ตโนม ต และแบบควบค มด วยม อ 
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- การจ ดการสถานการณ เม ่อเก ดเหต ส ดว ส ยหร อฉ กเฉ น เช่น ส ญญาณขาดหาย การ
ต ดตามโดรน ท สู่ญหาย ฯลฯ 

- การดูแลร กษาอากาศยานไร คนข บและอ ปกรณ ประกอบ 

 ผัู ขายด าเน นการสาธ ตว ธ การใช งานและให ทดลองใช งานอากาศยานไร คนข บ ณ แขวงทาง 

หลวง ส านั กงานทางหลวง ตามแตั่ละพั ้นทั ่ทั ่ไดั รั บมอบเครั ่อง 

 ผัู ขายต องสาธ ตการบ นท กภาพจราจรม มสูงตามแต่ละพั ้นทั ่ในเขตทางหลวง เช่น ทางแยกต่าง 

ระดั บ พั ้นทั ่เสั ่ยงประสบภั ยพั บั ตั  จ านวนไม่น อยกว่าั5ัจ ด 

 ตั องมั จ านวนผัู เขั ารั บการฝั กอบรมรวมอยั่างนั อย 3 คน 

 ผู ขายต องท าการบ นท กว ด โอและส่งมอบว ด โอการสาธ ตว ธ การใช งานัลงบนส ่อข อมูลั thumb 

drive จ านวน 1 ชั ด 

7. การขุ ้นทะเบุียนอากาศยานไรุ้คนขุ บ 
 ผัู ขายต องจ ดเตร ยมเอกสารในส่วนต วเครั ่อง เช่น ภาพถ่าย QR Code ต วเครั ่อง ฯลฯ และ 

รวบรวมเอกสารประกอบการข ้นทะเบ ยน พร อมน าไปขั ้นทะเบ ยนอากาศยานไร คนข บก บ 

หนั่วยงานทั ่ก ากั บควบคั มการใชั งานทั กเครั ่องทั ่สั่งมอบ 

 ผัู ขายตั องจั ดท าประกั นภั ยคั  มครองความเสั ยหายตั่อทรั พยั สั นบั คคลภายนอกของอากาศยานไร  

คนขั บทั ่สั่งมอบ โดยตั องคั  มครองดั งตั่อไปนั ้เปั นอยั่างนั อย 

- ความสูญเส ยต่อช ว ตร่างกายการบาดเจ บบ คคลภายนอก ไม่เก น 1,000,000 บาทต่อ
คน หร อ มากกว่า 

- ความสูญเส ยต่อทร พย ส นบ คคลภายนอก ไมเ่ก น 1,000,000 บาทต่อคน หร อมากกว่า 
- ค่าใช จา่ยในการต่อสู คด  ไม่เก น 1,000,000 บาทต่อคน หร อมากกว่า 

8. หล กเกณฑ์การจ ายเง น 
ผู ซ ้อจะจ่ายเง นให แก่ผู ขายเม ่อส่งมอบอ ปกรณ ัคู่ม อัสาธ ตว ธ การใช งานัและหล กฐานการข ้น

ทะเบ ยนอากาศยานไร คนข บก บหน่วยงานท ่เก ่ยวข องัครบถ วนตามส ญญา 
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แนวทางการก าหนดคุ ณสมบุ ตุ  

โครงการจ ดซื้อเครื่องหาพ ก ดด้วยส ญญาณดาวเทยีม 
................................................................................... 

การซุื้อเครุื่องหาพุ กุ ดดุ้วยส ญญาณดาวเทียม โดยมุีรายละเอุียดดุ งนุี้.- 
1. จั ดหาและด าเนั นการจั ดซั ้อเครั ่องหาพั กั ดดั วยสั ญญาณดาวเทั ยม ประกอบไปดั วย 

1.1. เครั ่องหาพ ก ดด วยส ญญาณดาวเท ยม GNSS ชน ด 2 ความถั ่แบบ RTK พร อมอ ปกรณ  
ประกอบ จ านวน 3 เครั ่อง 

1.2. เครั ่องควบคั มเครั ่องรั บสั ญญาณ GNSS ชนั ด 2 ความถั ่ จ านวน 3 เครั ่อง 
1.3. โปรแกรมประมวลผลขั อมัูลสั ญญาณดาวเทั ยม GNSS จ านวน 1 ชั ด 

2. จ ดหาและด าเน นการต ดต ้งโปรแกรมแสดงผลควบค มส ่งการทั ่ใช งานร่วมก บเคร ่องหาพ ก ดด วย 
ส ญญาณดาวเท ยม โดยผู เสนอราคาเป็นผู ร บผ ดชอบค่าใช จ่ายในการใช งาน (ถ าม ) เป็นระยะเวลา 
2 ปั  

3. จ ดให ม เจ าหน าทั ่ทั ่ม ความรู และความช านาญทางด านเทคน คทั ่ม ความรู ความเข าใจในการใช งาน 
และบ าร งร กษาอ ปกรณ หล งจากการต ดต ้งแล วเสร จแก่เจ าหน าท ่ควบค มการใช งานประจ า  
ส าน กงานทางหลวง และสาธ ตว ธ การใช งานให แก่เจ าหน าท ่ของกรมทางหลวงเพ ่อให สามารถใช  
งานส ารวจไดั  

1. คุ ณลุ กษณะเฉพาะ 
1.1. เครุื่องหาพ ก ดด้วยส ญญาณดาวเทียม GNSS ชน ดสองความถุี่แบบ RTK พร้อมอ ปกรณ์ 

ประกอบ จ านวนุ3 เครุื่อง 
ท ำหน้ำที่รับสัญญำณดำวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ที่สำมำรถ
รับสัญญำณดำวเทียมได้ทั้งระบบ GPS, GLONASS, BeiDou และ Galileo มีรำยละเอียดดัง
รำยกำรดังนี้ 
  ม ช่องร บส ญญาณดาวเท ยม จ านวนไม่น อยกว่า 572 ช่องส ญญาณ และสามารถร บและ 

บั นทั ก ขั อมัูลสั ญญาณดาวเทั ยม GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2/B3 

และ Galileo E1/E5a/E5b ไดั เปั นอยั่างนั อย 

 เครั ่องร บส ญญาณดาวเท ยม GNSS ต องสามารถสล บโหมดการท างานได  ทั ้งแบบ Base 

และัRover เครั ่องเดั ยวกั น 

 สามารถปฏ บ ต งานร งว ดส ญญาณดาวเท ยมโดยใช หน่วยความจ าแบบภายใน  (Internal) 

ขนาดไมั่นั อยกวั่า 8 GB 

 เสาอากาศต องต ดต ้งภายใน (Built-in) เครั ่องส าหร บร บส ญญาณดาวเท ยม GNSS และม  

คั ณสมบั ตั ลดผลของ Multipath 

  ต วเคร ่องสามารถเช ่อมต่อแบบ WiFi และ Bluetooth 4.0 จากภายในตั วเครั ่องกั บเครั ่อง 

ควบคั มไดั  

เอกสารแนบ 2 
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 ต วเคร ่องท าจากว สด ท ่ม ความแข งแรง ม มาตรฐานป้องก น ฝ ่นและน้ าตามมาตรฐาน IP67 

หรั อ ดั กวั่า 

 ต วเคร ่องม ระบบว ทย ส่งส ญญาณ (Radio Modem) แบบต ดตั ้งภายในส าหร บ ร บ-ส่ง คั่า 

ปรั บแกั โดยมั ก าลั งสั่งสัูงสั ดไมั่นั อยกวั่า 2 วั ตตั  ทั ่ยั่านความถั ่ 410-470 MHz 

 ต วเคร ่องต องม ช่องใส่ SIM Card ส าหร บัร บ-ส่ง ค่าปร บแก ผ่านเคร อข่ายโทรศ พท ม อถ อ 

3G/4G ไดั  

 มั ความคลาดเคลั ่อนของการรั งวั ดดั วยวั ธ ัRTK ทางราบ (Horizontal) ไม่มากกว่า 8 mm 

+ 1 ppm RMS ของระยะเสั นฐานทั ่รั งวั ด 

 ม ความคลาดเคลั ่อนของการร งว ดด วยว ธ  RTK ทางด ่ง (Vertical) ไม่มากกว่า 15 mm + 

1 ppm RMS ของระยะเสั นฐานทั ่รั งวั ด 

 เมั ่อประมวลผลขั อมัูลดั วยโปรแกรมปะมวลผลสั ญญาณดาวเทั ยมแลั วมั ความคลาดเคล ่อน 

ของการรั งวั ดดั วยวั ธั  Static ทางราบ (Horizontal) ไมั่มากกวั่า 3 mm + 0.5 ppm RMS 

ของระยะเสั นฐานทั ่รั งวั ด 

 เมั ่อประมวลผลขั อมัูลดั วยโปรแกรมปะมวลผลสั ญญาณดาวเทั ยมแลั วมั ความคลาดเคลั่ือน 

ของการรั งวั ดดั วยวั ธั  Static ทางดั ่ง (Vertical) ไมั่มากกวั่า 5 mm + 0.5 ppm RMS ของ 

ระยะเสั นฐานทั ่รั งวั ด 

 สามารถรองรั บคั่าปรั บแกั ในรัูปแบบ CMR, RTCM2.x, และ RTCM3.x ไดั เปั นอยั่างนั อย 

 ต วเครั ่องม แบตเตอร ่ภายในชน ด Li-ion จ านวนไม่น อยกว่า 2 ก อน รองร บการท างาน 

แบบ Hot Swap พรั อมเครั ่องประจั ไฟฟั าจ านวนอยั่างนั อย 1 ชั ด 

 ตั วเครั ่องม  LED แสดงผลการท างานเครั ่อง 

 มั ชั่วงอั ณหภัูมั ในการปฏั บั ตั งานตั ้งแตั่ -40 องศา ถั ง +65 องศา หรั อดั กวั่า 

  ม กล่องแบบแข งส าหร บบรรจ เครั ่องหาพ ก ดด วยดาวเท ยม  GNSS และคัู่ม อใช งาน 

ภาษาไทย จ านวน 1 ชั ด 

 ม อ ปกรณ ประกอบส าหร บสถาน ฐานั(Base) ค อ ฐานตั ้งเสาอากาศร บส ญญาณแบบสาม 

เสั า (Tribrach) ซั ่งมั ระดั บนั ำและกลั องสั่องหั วหมั ด (Optical Plummet) อยัู่ในตั วรวมทั ้ง 

ม ช ดต่อฐาน (Tribrach Adapter) และขาตั ้งกล องแบบสามขา (Tripod) ชน ดปร บเลั ่อน 

ไดั  จ านวน 1 ชั ด 
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 มั อั ปกรณั ประกอบส าหรั บสถานั เคลั ่อนทั ่ (Rover) คั อ เสาั(Pole) ขนาดความยาวไมั่น อย 

กว่า 2.0 เมตร สามารถปร บระด บได  และอ ปกรณ ว ดความสูงของเสาอากาศ จ านวน 1 

ชั ด 

 ต วเครั ่องต องผ่านการร บรองเคร ่องโทรคมนาคมและอ ปกรณ ทั ่ผ่านการร บรองมาตรฐาน 

จาก ส าน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง  ก จการโทรท ศน  และก จการ 

โทรคมนาคมแหั่งชาตั  (กสทช.) 

1.2. เครื่องควบค มเครื่องร บส ญญาณ GNSS ชน ดสองความถี่ จ านวน 3 เครื่อง 

  ต วเครั ่องม ความถ ่ของหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ทั ่ม ความเร วส ญญาณนาฬ กา   

1.4 GHz หรั อดั กวั่า 

 ต วเครั ่องม หน าจอส ระบบส มผ สแบบ Capacitive touch screen ขนาดหน าจอแนว 

ทแยงไมั่นั อยกวั่า 5.0 นั ้ว หรั อดั กวั่า 

 ใชั ระบบปฏั บั ตั การ Android 7.0 หรั อดั กวั่า 

 มั หนั่วยความจ าแบบ RAM ขนาดไมั่นั อยกวั่า 2 GB หรั อดั กวั่า 

 มั หนั่วยความจ าแบบภายในเครั ่อง ขนาดไมั่นั อยกวั่า 16 GB 

 สามารถเชั ่อมตั่อแบบไรั สายผั่าน Bluetooth และัWi-Fi ไดั  

 มั กลั องความละเอั ยดไมั่ตั่ืกวั่า 5 MP. 

 ใชั แบตเตอรั ่ภายในแบบ Li-ion มั ขนาดไมั่นั อยกวั่า 6,500 mAh 

 สามารถต่อใช งานร่วมก บเคร ่องหาพ ก ดด วยส ญญาณด่าเท ยม  GNSS เพั ่อการแสดงผล 

ข อมูลสถานะดาวเท ยมัและควบค มการท างานของเคร ่องหาพ ก ดและการบ นท กส ญญาณ 

ดาวเทั ยม GNSS ไดั  

 ตั วเครั ่องสามารถทนตั่อการสั ่นสะเทั อน 

 ต วเครั ่องท าจากว สด ทั ่ม ความแข งแรงม มาตรฐานป้องก นฝั ่นและน้ าตามมาตรฐาน IP67 หรั อ
ดั กวั่า 

  ต วเครั ่องต องเป็นยั ่ห อเด ยวก นก บเครั ่องร บส ญญาณด่าวเท ยมเพั ่อให สามารถใช งาน 

รั่วมกั นไดั อยั่างมั ประสั ทธั ภาพ 

 ม โปรแกรมการท างานแบบ RTK เพ ่อเก บข อมูลพ ก ดได ต องเป็นย ่ห อเด ยวก นก บเคร ่องร บ 

ส ญญาณดาวเท ยมเพ ่อให สามารถใช งานร่วมก นได อย่างม ประส ทธ ภาพ 
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1.3. โปรแกรมประมวลผลขอ้ม ลส ญญาณดาวเทียม GNSS จ านวน 1 ช ด 

ท าหน าท ่ประมวลผลค่าพ ก ดส ญญาณดาวเท ยมท ่ได จากการร งว ดค านวณการปร บแก ค่า
พ ก ดให ม ความถูกต องตามหล กว ชาการัด งม รายการด งน ้ 

 โปรแกรมประมวลผลข อมูลส ญญาณดาวเท ยม GNSS และปร บแก โครงข่ายต องเป็นยั ่ห อ 

เด ยวก บเคร ่องร บส ญญาณดาวเท ยม  GNSS เพั ่อให สามารถใช งานร่วมก นได อย่างม  

ประสั ทธั ภาพ 

 รองร บการประมวลผลข อมูลส ญญาณดาวเท ยมได ทั ้งระบบ GPS, GLONASS, BeiDou 

และัGalileo 

 สามารถท างานไดั บนระบบปฏั บั ตั การ MS Window 10 หรั อดั กวั่า 

 สามารถประมวลผลขั อมัูลจากดาวเทั ยม GNSS ทั ่ไดั จากการรั งวั ดแบบ Static 

 สามารถน าเข าค านวณ ส่งออก และแสดงผลจ ด (Point) ในรูปแบบค่าพ ก ดอ างอ งก บพ ้น 

หล กฐาน (Geodetic datum) WGS84 และในรูปแบบ Projection อั ่น ๆ เช่น UTM 

และัTM 

 ผัู ใชั สามารถก าหนดพั ้นเกณฑั ตามตั องการ (User defined datum) ไดั  

 สามารถปรั บแกั โครงขั่ายในรัูปแบบ Network Adjustment ไดั  

 สามารถถั่ายโอนขั อมัูลระหวั่างคอมพั วเตอรั กั บเครั ่องรั บสั ญญาณดาวเทั ยม GNSS ไดั  

 โปรแกรมต องสามารถ Upgrade เป็นเวอร ช ่นใหม่ตามผู ผล ตโดยไม่เส ยค่าใช จ่ายใด ๆ ใน 

ระยะเวลาการรั บประกั น 

 สามารถ น าเข า-ส่งออก ข อมูลในรูปแบบัRINEX และส่งออกข อมูลในรูปแบบัASCII ได  

เปั นอยั่างนั อย 

 มั โปรแกรมตั องเปั นยั ่หั อเดั ยวกั นกั บเครั ่องรั บสั ญญาณดาวเทั ยมั GNSS เพ ่อให สามารถใช  

งาน รั่วมกั นไดั อยั่างมั ประสั ทธั ภาพ 

2. ข้อก าหนดการร บประก น การบ าร งร กษา และซ อมแซม 
 ผัู ขายต องจ ดให ม ผู เช ่ยวชาญแนะน าการต ดต ้งและใช งานตลอดอาย การร บประก นส นค า 

โดยแจั งรายละเอั ยดการตั ดตั่อ โดยใหั ยั ่นขณะเขั าเสนอราคา 

 การตั ดตั่อประสานงานระหวั่างการรั บประกั น 
- เมั ่อเก ดความเส ยหายเกั ่ยวก บอ ปกรณ  ผัู ซั ้อจะแจ งผัู ขายให ทราบทางโทรศ พท ท นท  

และ จะสั่งมอบอั ปกรณั ทั ่ช ารั ดเสั ยหายโดยเรั ว 

- ผู ซ ้อจะแจ งส่งมอบอ ปกรณ ท ช่ าร ดเส ยในข อ เป็นเอกสารทางราชการ โดยส่งโทรสาร 

หร อ อ เมล  (E-Mail) หร อส่งมอบให ก บผู ประสานงานของผู ขาย 
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 ในการด าเน นการซ่อมแซม บ าร งร กษาเคร ่องม อในระยะเวลาร บประก น ผัู ขายต องแจ ง 

ก าหนดการการด าเน นงานด งกล่าวภายใน 48 ชั ่วโมง แก่ผัู ซ ้อหล งจากได ร บเอกสารการ 

แจั งซั่อม และผัู ขายตั องซั่อมแซมใหั แลั วเสรั จภายในระยะเวลาตามทั ่แจั งในใบก าหนดการ 

 กรณั ทั ่อั ปกรณั ใด ๆ ไมั่สามารถแกั ไขซั่อมแซมใหั แลั วเสรั จภายในเวลาทั ่ก าหนด ผัู ขายต อง 

เสนอรายละเอั ยดของอั ปกรณั ทั ่ช ารั ด ระยะเวลาในการแกั ไขใหั ผัู ซั ้อทราบ 

  หากการซั่อมแซมอั ปกรณั ใชั ระยะเวลานานกว่าั45 วั น นั บจากวั นทั ่ผัู ซั ้อสั่งมอบอ ปกรณั ทั ่ 

ช ารั ดเสั ยหายใหั แกั่ผัู ขาย ผัู ขายควรจั ดหาอั ปกรณั ส ารองใหั ผัู ซั ้อใชั งานระหว่างการซั่อมไป 

พลางกั่อน 

 ในระยะเวลารั บประกั น 2 ปั  หากเกั ดขั อบกพรั่องในตั วอั ปกรณ  ผัู ขายจะตั องรั บผั ดชอบใน 

การจ ดหาอะไหล่ ซ่อมแซม บ าร งร กษา หร อเปล ่ยนทดแทน โดยไม่ค ดค่าใช จ่ายใด ๆ 

ทั ้งสั ้น ใหั อยัู่ในสภาพพรั อมใชั งานไดั ตามปกตั  

3. การจ ดท าเอกสารค  มือ 
 คัู่มั อการใชั งานของเครั ่องหาพั กั ดดั วยสั ญญาณดาวเทั ยม ทั ้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ 

 คัู่ม อแนะน าหากเก ดอ บ ต เหต  ข อกฎหมาย ทั ่ควรระว งขณะใช งานเคร ่องหาพ ก ดด วย 

สั ญญาณดาวเทั ยม (ถั ามั ) 

โดยส่งมอบท ้งท ่เป็นเอกสารส ่งพ มพ ั(Hard Copy)ัและในรูปแบบัDigital File (Soft Copy) ท ่
สามารถแก ไขปร บปร งได ัเช่นั.pdf, .doc, .xls, .vsd เป็นต น โดยท าการบ นท กลงส ่อบ นท ก
ข อมูลแบบแผ่นั(CD)ัอย่างน อยัจ านวนั1ัช ด 

4. การสาธ ตว ธีการใช้งาน 
 ผู ขายต องสาธ ตว ธ การใช งานและให ทดลองใช งานเคร ่องหาพ ก ดด วยส ญญาณดาวเท ยม 

อย่างน อย 1 หล กสูตร โดยม ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น อยกว่า  12 ช ่วโมง ท ้ง 

ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 

  ผัู ขายด าเน นการสาธ ตว ธ การใช งานและให ทดลองใช งานเครั ่องหาพ ก ดด วยส ญญาณ 

ดาวเทั ยม ณัส านั กงานทางหลวง ตามแตั่ละพั ้นทั ่ทั ่ไดั รั บมอบเครั ่อง 

 ตั องมั จ านวนผัู เขั ารั บการฝั กอบรมรวมอยั่างนั อย..... คน 

 ผัู ขายต องส่งมอบว ด โอการสาธ ตว ธ การใช งาน ณ ส าน กงานทางหลวง โดยบ นท กลงส ่อ 

บั นทั กขั อมัูลแบบแผั่น (CD) จ านวนไมั่นั อยกวั่า ....... ชั ด 

5. หล กเกณฑ์การจ ายเง น 
ผู ซ ้อจะจ่ายเง นให แก่ผู ขายเม ่อส่งมอบอ ปกรณ ัคู่ม อัและสาธ ตว ธ การใช งานัครบถ วนตาม

ส ญญา 


