ร่ าง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่..................................
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพรอมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ การทาอากาศยานอูตะเภา
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๐
---------------------------------การทาอากาศยานอูตะเภา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “การทาอากาศยาน” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
๑. เครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพรอมติดตั้ง
จํานวน ๑ ชุด
๒. งานปรับปรุงหอบังคับการบิน
จํานวน ๑ งาน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๑.๘ การแบงงวดงานและการจายเงิน
๑.๙ แบบบัญชีรายการกอสราง (ใบแจงปริมาณงานและราคา)
บัญชีรายการกอสราง
๑.๑๐ รายละเอียดประกอบแบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๑.๑๑ การพิจารณาคุณสมบัติผเู สนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
๑.๑๒ การรับฟงคําวิจารณ
วิธีปฏิบัติในการเสนอคําวิจารณรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑๓ การประเมินราคาในงานประกวดราคาจางกอสราง

-๒๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่ อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้ง งานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่ไ ดรับผลของการสั่ง ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเขาเปนคูสัญ ญากั บหนวยงานภาครัฐซึ่ ง ไดดําเนินการจัดซื้ อ
จัด จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญ ญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผู เสนอราคาเป นผูเ สนอราคาร วมกันในฐานะเปน ผูร วมค า ใหยื่ นสํา เนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

-๓(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนัง สือมอบอํานาจซึ่ง ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) เอกสารหลักฐานรับรองสายการผลิตและการสนับสนุนอะไหลและบริการ
ทางเทคนิคบริษัทผูผลิต ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สวนที่ ๑ ขอ ๑.๖
(๔.๒) หนั งสื อรั บรองการแต งตั้ งเป นตั วแทนจํ าหน ายจากเจ าของผลิ ตภั ณฑ ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สวนที่ ๓ ขอ ๑.๑
(๔.๓) เอกสารยอมรับขอกําหนด (Statement of Compliance) ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ สวนที่ ๓ ขอ ๑.๒
(๔.๔) บัญ ชีรายการกอสราง (ใบแจง ปริมาณงาน) ซึ่ง จะตองแสดงรายการวัส ดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สวนที่ ๓ ขอ ๑.๔
(๔.๕) รายละเอียดประกอบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้ง สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ การทาอากาศยานอูตะเภา ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ราคาที่ เ สนอจะต องเสนอกํา หนดยื นราคาไมน อ ยกว า ๙๐ วั น นั บแต วัน เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่ องมื อสื่ อสารควบคุ มการจราจรทางอากาศไปพร อมการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐด วย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้การทาอากาศยานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

-๔สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถถี่ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่………………………… ระหวางเวลา …………..น. ถึง…………….น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และการทาอากาศยานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สามลานหนึ่ง
แสนหาหมื่นบาทถวน)
๕.๑ หนัง สือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนัง สือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกการทาอากาศยาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสง ตนฉบับเอกสารดัง กลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวัน ที่................

-๕ระหวางเวลา................น. ถึง.....................น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่
เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนัง สือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคาซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการยื่นขอเสนอตามขอนี้ การทาอากาศยานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓
ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การทาอากาศยาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิก สจ ะไมรั บพิ จารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เว นแตเ ปน ขอ ผิด พลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอการทาอากาศยานเทานั้น
๖.๓ การทาอากาศยานสงวนสิทธิไ มพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของการทาอากาศยาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส หรือ ในการทําสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการทาอากาศยานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได การทาอากาศยานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

-๖๖.๕ การทาอากาศยานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป นสํ าคั ญ และให ถื อว าการตั ดสิ นของการท าอากาศยานเป นเด็ ดขาด ผู เสนอราคาจะเรี ยกร อง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งการทาอากาศยานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคา
กระทํ าการโดยไม สุจริ ต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็ จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติ บุคคลอื่น มายื่ น
ขอเสนอแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณี ที่ ปรากฏข อเท็จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข อเสนอว า ผู เสนอราคาที่ มี สิ ทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ การทาอากาศยานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และการทาอากาศยานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากปลั ดกระทรวงพิ จารณาเห็ นว าการยกเลิ กการพิ จารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ผูชนะการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส สามารถส ง มอบสิ่ง ของไดค รบถว น
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ การทาอากาศยานจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วันทําการของทางราชการ หรือการทาอากาศยานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับการทาอากาศยาน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหการทาอากาศยานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกการทาอากาศยาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพยที่ไ ดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน

-๗๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง ไดทําขอตกลงเปนหนัง สือ หรือทําสัญ ญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากกองทุนหมุนเวียนการทาอากาศยานอูตะเภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อการทาอากาศยานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
กองทุนหมุนเวียนการทาอากาศยานอูตะเภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อการทาอากาศยานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจง การสั่ง หรือนําสิ่ง ของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้ง แตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง การทาอากาศยานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การทาอากาศยานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ การทาอากาศยานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญ ญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
การทาอากาศยานอูตะเภา
มีนาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(SPECIFICATIONS)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4

คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะ
เงื่อนไขและกําหนดอื่นๆ
แบบรูปรายการ

-๑สวนที่ 1
คุณลักษณะทั่วไป
1. เครื่องมือสื่อสารสําหรับควบคุมการจราจรทางอากาศ
1.1 เครื่องวิทยุ
1.1.1 เครื่องสงวิทยุ VHF With 4 Wire E&M, E1, VoIP License ED 137B จํานวน
12 เครื่อง
1.1.2 เครื่องรับวิทยุ VHF With 4 Wire E&M, E1, VoIP License ED 137B จํานวน
12 เครื่อง
1.1.3 เครื่องสงวิทยุ UHF With 4 Wire E&M, E1, VoIP License ED 137B จํานวน
6 เครื่อง
1.1.4 เครื่องรับวิทยุ UHF With 4 Wire E&M, E1, VoIP License ED 137B จํานวน
6 เครื่อง
1.1.5 เครื่องรับ-สงวิทยุ VHF (Back up) With License ED 137B
จํานวน
5 ชุด
1.1.6 เครื่องรับ-สงวิทยุ UHF (Back up) With License ED 137B
จํานวน
4 ชุด
1.1.7 VoIP ED137B Remote Controller for VHF (Back up)
จํานวน
5 ชุด
1.1.8 VoIP ED137B Remote Controller for UHF (Back up)
จํานวน
4 ชุด
1.1.9 อุปกรณ Control and Monitoring management and License Software จํานวน
2 ชุด
1.1.10 Combiner 4 Port สําหรับเครื่องวิทยุ VHF/UHF MAIN และ STANDBY แบบแนวนอน ติดตั้ง
ภายใน Standard Rack ตามจํานวนความถี่ใชงานจริง
1.1.11 42U 600 x 800 Standard Rack with Full Wiring interface
1.2 ระบบสายอากาศและอาคารอุปกรณเครื่องสงวิทยุ
1.2.1 ตําบลที่ติดตั้งสายอากาศสง และ รับ (VHF/UHF) ตองมีสัญญาณครอบคลุมเขต Aerodome Control
Service และแยกหางจากกันในระยะทางที่ไมสงผลกระทบการรบกวนซึ่งกันและกัน (ระยะหางไมนอยกวา
๕๐๐ เมตร)
1.2.2 สายอากาศเครื่องรับ-สงวิทยุ VHF and UHF (Backup) แยกจากสายอากาศหลัก
1.2.3 เสาอากาศ (Tower) สําหรั บติ ดตั้ งสายอากาศอุ ปกรณ เครื่องส งวิ ทยุ และเป นไปตามขอ กํา หนด ICAO
ANNEX 14 (ตามแบบรูปรายการ)
1.2.4 มีอาคารสําหรับอุปกรณเครื่องสงวิทยุ และอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟาแยกจากกัน (ตามแบบรูปรายการ)
1.2.5 ติดตั้งสายอากาศเครื่องรับวิทยุ VHF/UHF Approach Control บนหลังคาหอบังคับการบิน และเครื่องสง
วิทยุบน Tower สายอากาศเรดาร MSSR-401 พรอมทั้งเชื่อมตอเขากับเครื่องวิทยุ Approach Control
1.2.6 สายไฟฟา และสายสั ญ ญาณตางๆ บริเวณหอบัง คับ การบิน ผู ขายตองดําเนิน การเปลี่ยน ยาย และ
จัดเก็บใหเรียบรอย
1.3 ระบบ Voice Communication Control System (VCCS) แบบ IP Base Core Switch
1.3.1 Working Position
จํานวน
9
Position
1.3.2 VoIP ED137B Radio channel
จํานวน
36
Channel
(ออกแบบตามจํานวนเครื่องวิทยุรับ-สงที่ใชงาน)
1.3.3 Analog Radio channel
จํานวน
20
Channel
1.3.4 Analog Telephone 2 wires channel
จํานวน
10
Channel
1.3.5 Analog Hotline channel พรอมเครื่องโทรศัพท จํานวน
12
Channel
1.3.6 อุปกรณ VCCS Control and Monitoring management and License Software จํานวน 2 ชุด
น.อ.

ประธานคณะกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒1.3.7 Console สําหรับอุปกรณ Working Position แบบปรับระดับได และติดตั้งพรมปูพื้นปองกันไฟฟาสถิตย
1.4 ระบบบันทึกเสียง (Voice Recording เปนแบบ Redundant Server A and Server B)
1.4.1 Radio VoIP ED137B Recording Sever A
จํานวน 60 Channel
(Radio 36, POS. 9, TR. 9, Spare 6)
1.4.2 Radio VoIP ED137B Recording Sever B
จํานวน 60 Channel
1.4.3 Analog Voice Recording Server A
จํานวน 80 Channel
(Radio 36, Tel 2 wires 10, Hotline 12, ขายธุรการ 2 , Spare 20)
1.4.4 Analog Voice Recording Server B
จํานวน 80 Channel
1.4.5 Ambient Noise Recording Server A
จํานวน 9 Channel
1.4.6 Ambient Noise Recording Server B
จํานวน 9 Channel
1.4.7 Computer Server for configuration and monitoring
จํานวน 1 ชุด
1.4.8 อุปกรณ Replay Unit พรอม Application License software
จํานวน 2 ชุด
1.4.9 Channel live Monitoring License software
1.4.10 อุปกรณ Archive Media แบบ NAS (Network Attached Storage) Raid 5 บันทึกไดไมนอยกวา
30 วัน จํานวน 2 ชุด
1.5 มีการเชื่อมตอระหวางสถานีสงและหอบังคับการบินดวย Fiber Optic, Wireless Link Radio Equipment
และ 4 Wire E&M
1.6 ผลิตภัณฑแบบหรือรุนที่เสนอราคาจะตองมีสายการผลิตตอเนื่อง และมีการสนับสนุนขอมูลอะไหลและบริการ
ทางเทคนิคเพื่อดํารงขีดความสามารถในการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป นับแตวันยื่นขอเสนอ
โดยตองเสนอเอกสารหลักฐานที่รับรองจากบริษัทผูผลิตยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
2. ระบบไฟฟา
2.1 มีเครื่องจายกระแสไฟฟาตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 15 KVA True online (แบบ DUAL Channel) พรอม
อุปกรณประกอบ สําหรับอุปกรณเครื่องรับวิทยุ และ VCCS สามารถสํารองไฟฟาในสภาวะ Full Load
ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
2.2 มีเครื่องจายกระแสไฟฟาตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 15 KVA. True online (แบบ DUAL Channel) พรอมอุปกรณ
ประกอบสําหรับอุปกรณเครื่องสงวิทยุ สามารถสํารองไฟฟาในสภาวะ Full Load ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
2.3 DC Power Backup สําหรับระบบ VCCS สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 4 ชั่วโมง และมีคุณสมบัติอยางนอย
Limit Current Charge และมีโปรแกรม RCMS ผาน LAN
2.4 DC Power Backup สําหรับระบบอุปกรณเครื่องรับวิทยุ และเครื่องรับ-สงวิทยุ (Back up) สามารถสํารองไฟฟา
ไดไมนอยกวา 4 ชั่วโมง และมีคุณสมบัติอยางนอย Limit Current Charge และมีโปรแกรม RCMS ผาน LAN
2.5 DC Power Backup สําหรับระบบอุปกรณเครื่องสงวิทยุ สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 4 ชั่วโมง และมี
คุณสมบัติอยางนอย Limit Current Charge และมีโปรแกรม RCMS ผาน LAN
3. ระบบเพื่อความปลอดภัย
3.1 มีอุปกรณ Surge and Lightning Protection ติดตั้งสําหรับอาคารหอบังคับการบิน และอาคารอุปกรณ
เครื่องสง (สวนที่ ๒ คุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๙)
3.2 มีระบบ Grounding System (ตามแบบรูปรายการ)
น.อ.
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-๓4. งานปรับปรุงหอบังคับการบิน (ตามแบบรูปรายการ)
5. การทดสอบและทดลอง
5.1 ผูขายตองจัดใหมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ (Factory Acceptance Test : FAT)
โดยตองจัดสงเอกสารแสดงกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ (FAT Procedure)
ใหการทาอากาศยานอูตะเภาใหความเห็นชอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.2 ใหทําการทดสอบ (Site Acceptance Test : SAT) และทดลองขั้นสุดทายภายหลังการติดตั้งแลวเสร็จ
5.3 ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบและทดลองทั้งปวง โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากทาง
ราชการทั้งสิ้น
6. การฝกอบรม
6.1 กอนการสง มอบผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อถายทอดวิทยาการ (Technology Transfer) และการ
บํารุงรักษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ของทางราชการโดยผูเชี่ยวชาญจากเจาของผลิตภัณฑ
เพื่อใหสามารถใชง าน การบํารุงรักษาและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของการฝกอบรม
ตองครอบคลุมหัวขอดังนี้
6.1.1 ทฤษฏีความรูเครื่องวิทยุ VHF and UHF
6.1.2 ทฤษฏีความรูระบบ VCCS
6.1.3 On Job Training (OJT) จํานวนไมนอยกวา ๑๕ นาย
6.1.4 ทฤษฏีความรูการใชงานอุปกรณประกอบตางๆ จํานวนไมนอยกวา ๑๕ นาย ดังนี้
6.1.4.1 Uninterruptible Power Supply (UPS)
6.1.4.2 ระบบ Power Generator
6.1.4.3 เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องวิทยุโทรคมนาคมยานความถี่ VHF/UHF
6.1.4.4 Broadband RF Wattmeter
6.2 การถายทอดวิทยาการ (Technology Transfers) ในการซอมบํารุง ตามขอ 6.1.1 ถึง 6.1.2 ตองครอบคลุม
จนถึงการซอมบํารุงระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance) ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยาง
แทจริง ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ จํานวนไมนอยกวา ๕ นาย โดยผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมดัง กลาว ยกเวนตั๋วเครื่องบิน คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พักเปนความ
รับผิดชอบของการทาอากาศยานอูตะเภา
6.3 ผูขายตองจั ดทําเอกสารคูมือการใชงาน การทดสอบอุปกรณและคูมือในการฝกอบรม ตลอดจนการจัดเตรียม
สถานที่ฝกอบรมและอุปกรณที่จําเปนในการฝกอบรมใหมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชน ของทางราชการ การทาอากาศยานอู ตะเภาขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิ จารณาปรับแตงหลักสู ตรในการ
ฝกอบรม รวมถึงเพิ่มเติมระยะเวลาและจํานวนผูเขารับการฝกอบรมใหมีความเหมาะสม
7. การสงมอบและตรวจรับ
7.1 ผูขายตองเตรียมรายละเอียดขั้นตอนการตรวจรับ (Acceptance Test Procedure) สงมอบใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนวันตรวจรับพัสดุลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
7.2 สงมอบอะไหลสํารองสําหรับเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
7.2.1 Six (6) complete set of card and module for Transmitter VHF
7.2.2 Three (3) complete set of card and module for Transmitter UHF
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-๔7.2.3 Six (6) complete set of card and module for Receiver VHF
7.2.4 Three (3) complete set of card and module for Receiver UHF
7.2.5 Three (3) complete set of card and module for Back up VHF Radio
7.2.6 Two (2) complete set of card and module for Back up UHF Radio
7.2.7 Three (3) set for Remote Controller Back up VHF Radio
7.2.8 Two (2) set for Remote Controller Back up UHF Radio
7.2.9 Five (5) set of Touch Screen
7.2.10 Five (5) set of Head Set and Five (5) set of Hand Set for VCCS
7.2.11 Two (2) set of Microphone for Radio
7.2.12 One (1) GPS Master Clock and Two (2) Slave Clock
7.2.13 Two (2) set of spare card and module for Voice Recording
7.2.14 Two (2) set of card and module for VCCS equipment (VoIP ED137B Radio channel,
Analog Radio channel, Ambient noise recording, Analog Telephone 2 wires channel,
Analog Hotline channel, Power Supply).
7.3 สงมอบเครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงเบื้องตน ดังนี้
7.3.1 เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องวิทยุโทรคมนาคมยานความถี่ VHF/UHF
7.3.2 Broadband RF Wattmeter (Frequency Range 20 to 1000 MHz and Power Range 5, 15,
50, 150 and 500 Watts)
7.3.3 Tool Kits and Maintenance Aids
7.4 สงมอบเอกสารคูมือทางเทคนิค เอกสารคูมือการใชงาน และเอกสารการซอมบํารุง พรอมแบบ รุน และ แผนภาพ
(Diagram) เปนภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และในรูปแบบ Electronic Form ที่อานไดจาก
โปรแกรมมาตรฐาน อยางละ ๕ ชุด ดังนี้
7.4.1 คูมืออุปกรณเครื่องรับวิทยุ เครื่องสงวิทยุ และเครื่องรับ-สงวิทยุ (Back up)
7.4.2 คูมืออุปกรณระบบ VCCS และ Voice Recording
7.4.3 คูมือเครื่องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องวิทยุโทรคมนาคมยานความถี่ VHF/UHF
7.4.4 คูมือ Broadband RF Wattmeter
7.4.5 Part Catalog
7.4.6 Maintenance Manual
7.4.7 Service Instruction
7.4.8 Wireless link
7.4.9 Uninterruptible Power Supply (UPS)
7.4.10 Surge and Lightning
7.4.11 Grounding
7.5 แบบติดตั้ง (Detail Design Drawing)
7.6 แบบติดตั้งจริง (AS Built Drawing)
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