
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้อโครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ําประปาดื่มไดอัจฉริยะ (Smart Drinkable Water System)  

1. ความเปนมา 

      เทศบาลตําบลอาจสามารถ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ตามประกาศเปดรับขอเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 495 วัน เพื่อพัฒนาระบบผลิตและกระจาย

น้ําประปาในพื้นท่ีเทศบาลตําบลอาจสามารถใหเปนระบบควบคุมคุณภาพน้ําประปาดื่มไดอัจฉริยะ 

     อนึ่งเอกสารรางขอบเขตงานฉบับนี้ มีเอกสารแนบลักษณะไฟล power point เพื่อสรางความเขาใจ

เก่ียวกับโครงการใหแกผูเสนอราคา  

2. วัตถุประสงค 

    2.1  เพื่อลดปริมาณน้ําท่ีสูญเสียจากระบบการผลิตและจายน้ํา ดวยระบบติดตามปริมาณการผลิตและ

การใชน้ําทุกมิเตอรแบบทุกขณะเวลา (Real time) 

   2.2  เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ําแบบทุกขณะเวลา (Real time) ในทุกขั้นตอนการผลิต จัดสงน้ํา ควบคุม

คุณภาพนํ้า และการวิเคราะหรายงานผล ในโรงงานผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

   2.3  เพื่อทําใหระบบการเก็บขอมูลการใชน้ํา การออกบิล และการเรยีกชําระเงนิเปนแบบดิจิทัล รองรับ

การใชงานดวยระบบออนไลน เปนทางเลือกใหแกผูใชน้ําประปาของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

 3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 

    3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

    3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

    3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

    3.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

    3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน ผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

    3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

    3.7  เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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 3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ียื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อตองมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

   4.1 เครื่องวัดความดันอจัฉริยะ (smart pressure gauge) 1 เครื่อง 

        ติดตั้ง ณ แพสูบน้ําจากแมน้ําชี เพื่อวัดความดันของทอ สามารถติดตั้งไดกับทอสงน้ําดิบ วัสดุทอ

โลหะ ขนาด 6 นิ้ว ใชงานติดตั้งในที่แพสูบน้ํา ในตูควบคุมเครื่องวัดความดันอัจฉริยะ วัดความดันไดอยางนอย

ในชวง 0 – 5 บาร มีเกจวัดแรงดันแบบเข็ม  (Analog Pressure Gauge) หรือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตัล (Digital 

Pressure Gauge) และจอแสดงผลแบบ (LC หรือ LCD Display) แสดงคาแรงดันที่จุดติดตั้งในแพสูบน้ํา และ

สามารถสงสัญญาณเขาสูระบบสงสัญญาณแบบไรสาย สื่อสารดวยโปรโตคอล MQTT (Message Queue 

Telemetry Transport) สําหรับระบบ IoT (Internet  of Things) กลับมาที่หองควบคุมในระยะทางประมาณ 8 

กิโลเมตรจากแพสูบน้ํามาถึงโรงผลิตประปา อยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลต

ได และมีระบบสํารองไฟเครื่อง UPS ขนาด 300 วัตตหรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ มีระบบ Power 

supply 220 Vac / 3Vdc – 30Vdc คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถวัดความดันไดอยางนอยในชวง 0 – 5 บาร หรือดีกวา 

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac 50/ 60 Hz  

3. ความถูกตองแมนยําในการอานคาไมมากกวา ± 0.5 FS หรือ ± 0.5% ของคาเต็มสเกล  

4. ตัวเครื่องสามารถปองกันฝุนและน้ํา  

5. สามารถสงสัญญาณกระแสขาออกแบบ 4 – 20 mA หรือ Communication RS485 MODBUS 

6. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 

7. สามารถใชงานไดกับน้ําอุณหภูมิในชวง –20 ถึง +100 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 
 

4.2 เครื่องตรวจจับคุณภาพ ปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      โดยใหติดต้ังระบบเคร่ืองตรวจจับ ปริมาณ  คุณภาพน้ําประปา ติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา, ท่ีถังน้ําใส

จะทําการติดตั้งเซนเซอรวัดความขุน คา pH และการนําไฟฟา และที่หอถังสูงจะทําการติดต้ังเซนเซอรวัดคลอรีน , 

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา เซนเซอรและมาตรวัดทั้งหมดสามารถสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุม 

(Control room) อยางนอยทุก 1 ชั่วโมง เพื่อใหสามารถตรวจจับการทํางานวัดคุณภาพน้ําวิเคราะหขอมูลและแจง

เตือนเจาหนาที่หากเกิดความผิดปกติได โดยใหแยกติดตั้งตามจุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 4.2.1  มาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 

         โดยใหติดตั้ง มาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา ท่ีโรงผลิตระบบน้ําประปา (ติดตั้งตูควบคุมที่หองใต

อาคารผลิตระบบน้ําประปา) มาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา (flow meter) ขนาด 6 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่

ทอน้ําดิบขาเขาโรงผลิตระบบน้ําประปา สามารถติดตั้งไดกับทอเหล็กสงน้ําดิบ เปนมาตรวัดอัตราการไหลชนิดตอ

หนาจานเหล็ก 2 ขาง วัสดุทอโลหะ ขนาด 6 นิ้ว ใชงานในที่กลางแจง วัดอัตราการไหลไดอยางนอยในชวง 0-150 ลบ.ม. 

ตอชั่วโมง มีจอแสดงผลอัตราการไหลของน้ํา และสามารถสงสัญญาณแบบสายสงสัญญาณ Modbus  RTU / RS485 

หรือสงสัญญาณแบบไรสาย เพื่อสงขอมูลกลับมาท่ีหองควบคุมเพื่อแสดงผลได เก็บบันทึกขอมูลอัตราการไหลของ

น้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง และสงขอมูลอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลตได และมีระบบ

สํารองไฟ UPS ขนาด 300 วัตต หรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ มีระบบ Power supply  220 Vac / 3Vdc – 30Vdc      

คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. มาตรวัดอัตราการไหลสามารถใชไดกับทอขนาด 6 นิ้ว 

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac 50/ 60 Hz 

3. สามารถวัดอัตราการไหลไดอยางนอยในชวง 0-150 ลบ.ม.ตอชั่วโมง หรือดีกวา 

4. ความถูกตองในการอานคา ± 0.5% ของคาที่อานได หรือดีกวา 

5. สามารถปองกันฝุนและน้ําได 

6. สามารถสงสัญญาณกระแสไฟฟาขาออก 4 – 20mA , Communication RS485 Modbus   

7. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 

8. มีระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่อง และตรวจสอบกรณีน้ําไมเต็มทอ 

9. สามารถใชงานไดกับน้ําอุณหภูมิในชวง –20 ถึง +100 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

       4.2.2  เซนเซอรวัดความขุน 1 เคร่ือง 

               โดยใหติดตั้งท่ีบริเวณถังน้ําใส (ติดตั้งตูควบคุมที่หองใตอาคารโรงผลิตระบบน้ําประปา) สามารถวัด

ความขุนไดในชวง 0 - 300 NTU หรือมากกวา ติดต้ังที่ถังน้ําใส มีจอแสดงผล (LC หรือ LCD  Display และ

สามารถสงสัญญาณแบบสายสงสัญญาณ Modbus  RTU / RS485 หรือสงสัญญาณแบบไรสายเพื่อสงขอมูลเขาสู

ระบบ IoT (Internet  of Things) และสงขอมูลกลับมาที่หองควบคุมเพื่อแสดงผลได เก็บบันทึกขอมูลความขุน

ของน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง และสงขอมูลอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลต ได

และมีระบบสํารองไฟ UPS ขนาด 300 วัตต หรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ  มีระบบ Power supply 

220 Vac / 3Vdc – 30Vdc คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  
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รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถวัดคาความขุนได ในชวงระยะ  0 – 300 NTU หรือมากกวา 

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac 50/ 60 Hz  

3. ความถูกตองแมนยําในการอานคา ± 2% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

4. สามารถสงสัญญาณกระแสไฟฟาขาออก 4 – 20 mA , Communication RS485 Modbus  

5. ตัวเครื่องสามารถปองกันฝุนและน้ําได   

6. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC  หรือ LCD  Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 

 

4.2.3 เซนเซอรวัด pH 1 เคร่ือง (เซนเซอรวัด pH 1 เครื่อง สามารถวัดคา pH ไดในชวง 0-14) 

    โดยติดตั้งที่ถังน้ําใส มีจอแสดงผลแบบ (LC หรือ LCD  Display และสามารถสงสัญญาณแบบ

สายสงสัญญาณ Modbus RTU / RS485 หรือสงสัญญาณแบบไรสายเพื่อสงขอมูลเขาสูระบบ IoT (Internet of 

Things) และสงขอมูลกลับมาที่หองควบคุมเพื่อแสดงผลได เก็บบันทึกขอมูลคา pH ของน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง 

และสงขอมูลอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลตไดและ มีระบบสํารองไฟ UPS 

ขนาด 300 วัตต หรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ มีระบบ Power supply  220 Vac/3Vdc – 30Vdc  คา

ความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถวัดคา pH ได ในชวงระยะ  0 – 14    

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac  50/ 60 Hz  

3. อุณหภูมิใชงาน 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

4. คาความละเอียดในการวัด (Resolution)  0.05 pH หรือดีกวา 

5. ความไวในการวัด Sensitivity 0.05 pH หรือดีกวา 

6. ความถูกตองแมนยําในการอานคา (Accuracy) ±2% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

7. สามารถสงสัญญาณกระแสไฟฟาขาออก 4 – 20 mA , Communication RS485 Modbus  

8. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดผานปุมกด 

 

4.2.4  เซนเซอรวัดคาการนําไฟฟาของนํ้า EC ( เซนเซอรวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา EC (Electrical 

Conductivity) 1 เครื่อง 

   สามารถวัดคา EC ไดอยางนอยในชวง 0-5,000 ไมคโครซีเมนตตอเซนติเมตร ติดตั้งที่ถังน้ําใส โดยมีจอแสดงผล

แบบ ( LC หรือ LCD  Display และสามารถสงสัญญาณแบบสายสงสัญญาณ Modbus RTU / RS485 หรือสง

สัญญาณแบบไรสาย และสงขอมูลกลับมาที่หองควบคุมอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลได เก็บบันทึกขอ

มูลคานําไฟฟาของน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ220 โวลตไดและ มีระบบสาํรองไฟ UPS 

ขนาด 300 วัตต หรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับดบั มีระบบ Power supply  220 Vac / 3Vdc 30Vdc

คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5% 
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รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถวัดคานําไฟฟาไดในชวง 0.2 µS/cm ถึง 2,000 µS/cm หรือดีกวา 

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac 50/ 60 Hz  

3. อุณหภูมิใชงาน 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

4. ความถูกตองแมนยําในการอานคา (Accuracy) ±2% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

5. สามารถสงสัญญาณกระแสไฟฟาขาออก 4 – 20 mA และ Communication RS485 Modbus  

6. ตัวเครื่องสามารถปองกันฝุนและน้ําได   

7. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 
 

4.2.5  มาตรวัดอัตราการไหลของน้ําขนาด  จํานวน 1 เครื่อง 

                   โดยติดตั้งที่บริเวณหอถังสูง (ตูควบคุมติดตั้งที่ หองใตหอถังสูง หรือในอาคารหองควบคุมหลัก ตามความ

เหมาะสม) ติดตั้ง มาตรวัดอัตราการไหลของนํ้าขนาด 4 นิ้ว 1 เครื่อง โดยติดตั้งท่ีทอขาออกจากหอถังสูง สามารถติดต้ังได

กับทอเหล็กสงน้ําประปา เปนมาตรวัดอัตราการไหลชนิด ตอหนาจานเหล็ก 2 ขาง วัสดุทอโลหะ ขนาด 4 น้ิว ใช

งานในที่กลางแจง วัดอัตราการไหลไดอยางนอยในชวง 0-150 ลบ.ม.ตอชั่วโมง มีจอแสดงผลอัตราการไหลของนํ้า 

และสามารถสงสัญญาณแบบสายสงสัญญาณ Modbus RTU / RS485 หรือสงสัญญาณแบบไรสาย สงขอมูล

กลับมาที่หองควบคุมเพ่ือแสดงผลได เก็บบันทึกขอมูลปริมาตรน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง และสงขอมูลอยางนอยชั่วโมง

ละ 1 ครั้ง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลตไดและ มีระบบสํารองไฟ UPS ขนาด 300 วัตต   หรือมากกวา ใช

งานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ มีระบบ Power supply  220 Vac / 3Vdc – 30Vdc คาความคลาดเคลื่อนในการวัด 

ไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. มาตรวัดอัตราการไหล สามารถใชไดกับทอโลหะขนาด 4 นิ้ว 

2. สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac 50/ 60 Hz 

3. สามารถวัดอัตราการไหลไดอยางนอยในชวง 7-150 ลบ.ม.ตอชั่วโมง หรือมากกวา 

4. ความถูกตองในการอานคา ±0.5% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

5. สามารถปองกันฝุนและน้ําได 

6. สามารถสงสัญญาณกระแสขาออกแบบ 4 – 20mA , Communication RS485 Modbus 

7. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 

8. มีระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่อง และตรวจสอบกรณีน้ําไมเต็มทอ 

9. สามารถใชงานไดกับน้ําอุณหภูมิในชวง 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

 4.2.6 เซนเซอรวัดคาคลอรีน จํานวน 1 เครื่อง 

                  ติดตั้งที่ทอจายน้ําลงจากหอถังสูง เปนเซนเซอรวัดคาคลอรีน 1 เครื่อง สามารถวัดคาคลอรีน ได

อยางนอยในชวง 0-5.0 (mg/l) หรือมากกวา มีจอแสดงผลแบบ (LC หรือ LCD Display และสามารถสงสัญญาณแบบสาย

สงสัญญาณ Modbus RTU / RS485 หรือสงสัญญาณแบบไรสาย สงขอมูลกลับมาท่ีหองควบคุมอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง 
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เพื่อแสดงผลได เก็บบันทึกขอมูลคาคลอรีนตกคางของน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมตอไฟกระแสสลับ 220 โวลต ได

และ มีระบบสํารองไฟ UPS ขนาด 300 วัตต  หรือมากกวา ใชงานไดในกรณีที่ไฟฟาดับ มีระบบ Power supply  220 Vac / 3Vdc 

– 30Vdc   คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถวัดคาคลอรีนตกคางไดในชวง 0–5 mg/l หรือดีกวา 

2.   สามารถใชกับระบบไฟฟา 90 – 260 Vac  50/ 60 Hz  

3.  อุณหภูมิใชงาน 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

4.  คาความละเอียดในการวัด (Resolution) 0.1 หรือดีกวา 

5. ความถูกตองแมนยําในการอานคา (Accuracy) ±2% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

6. สามารถสงสัญญาณกระแสไฟฟาขาออก 4 – 20 mA และ Communication RS485 Modbus  

7. ตัวเครื่องสามารถปองกันฝุนและน้ําได    

8. มีหนาจอแสดงผลแบบ LC หรือ LCD Display และสั่งงานไดแบบปุมกด 
 

 4.3  เคร่ืองวัดความดันอจัฉริยะ (Smart pressure gauge) จํานวน 7 เครื่อง 

       ติดตั้งตามระบบทอสงน้ําหลักสูครวัเรือน และ ที่โรงผลิตน้ําประปา โดยทําการติดตั้งเครื่องวัดความ

ดันอัจฉริยะตามทอสงน้ําขนาด 4 นิ้ว จํานวน 7 จุด ในบรเิวณหอถังสูง ที่ตําแหนงจุดทอเมนจายน้ําออก จํานวน 1 

จุด และปลายทอตามจุดท่ีกําหนดให จํานวน 6 จุด โดยสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุม (Control 

room) ณ โรงงานผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลอาจสามารถไดอยางนอยทุก 1 ชั่วโมง เพื่อใหตรวจสอบความ

ผิดปกติในทอสงนํ้าและรับประกันน้ําประปาดื่มไดจริงท่ีผูใชน้ําในครัวเรือน 

      เครื่องวัดความดันอัจฉริยะ (smart pressure gauge) ติดตั้งเครื่องวัดความดันอัจฉริยะท่ี ทอ 4 นิ้ว จํานวน 

7 เครื่อง ทําการติดตั้งเครื่องวัดความดันน้ําอัจฉริยะตามทอสงน้ํารองขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 จุด ในบริเวณตนทอ

เมนจายน้ําและจํานวน 6 จุด บริเวณปลายทอท่ีกําหนด ดังน้ี 

จุดที่ 1 ที่โรงผลิตน้ําประปาขนาด 4 นิ้ว บรเิวณหอถังสูง ที่ทอเมนจายน้ําหลัก กอนจายไปตามครัวเรือน  

จุดที่ 2 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว เสนทางถนน เสนทางไปบาน นายโสภณ บุตรรักษา 

จุดที่ 3 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว ทางหลวงแผนดิน ทางไป อ.พนมไพร (รานแจวแวว) 

จุดที่ 4 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว เสนทาง ถนนเทศบาล 8 (รานรับซื้อของเกา) 

จุดที่ 5 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว เสนทางไปบานโพนเมือง (แยกเขาวัดใหมไชยสิทธิ์) 

จุดที่ 6 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว เสนทางถนนเทศบาล 12  (หลังพรอลูมิเนียม) 

จุดที่ 7 บริเวณปลายทอเมนจายน้ําขนาด 4 นิ้ว ทางหลวงแผนดิน ทางไปรอยเอ็ด (ขางสวนน้ําอาจนคร) 

เครื่องวัดความดันน้ําทั้งหมด 7 เครื่อง สามารถวัดความดันไดอยางนอยในชวง 0 – 5 บาร มีเกจวัดแรงดัน

แบบเข็ม(Analog Pressure Gauge) หรือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตัล (Digital Pressure Gauge) สามารถติดตั้ง

กลางแจง และสามารถสงสัญญาณเขาสูระบบสงสัญญาณแบบ LoRaWAN ระบบสงสญัญาณ 
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แบบไรสาย ดวยคลื่นความถี่ 920-925 Mhz สื่อสารดวยโปรโตคอล MQTT (Message Queue Telemetry Transport)  

สําหรับระบบ IoT (Internet of Thing) หรือสงสัญญาณแบบสาย Modbus RTU / RS485 สามารถสงสัญญาณ

กลับมาที่หองควบคุมอยางนอยชั่วโมงละ 1 ครั้ง ในระยะทาง ที่อยูในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถมาถึงโรงผลิต

น้ําประปา เก็บบันทึกขอมูลคาความดันน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน ±5% ใช

ไฟฟามีระบบแบตเตอรี่ภายในและมีระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ใชงานในระบบสงสัญญาณ 

           ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชงานในระบบสงสัญญาณ จํานวน 7 ชุด โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.มีแผงโซลาเซลลขนาด 50 วัตต หรือดีกวา    

 2.มีอุปกรณควบคุมการชารจพลังงานแสงอาทิตย พรอมหนาจอ LCD รองรับระบบพลังงานแบบ

ออฟกริดขนาด 10A หรือมากกวา 

 3.มีแบตเตอรี่แบบ LiFe Po4 ใชงานไดไมนอยกวา 3 ป  

 รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังน้ี 

1. สามารถวัดความดันไดอยางนอยในชวง 0–5 บาร หรือดีกวา 

2. ความถูกตองแมนยําในการอานคา ±2% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา  

3. ตัวเครื่อง สามารถปองกันฝุนและน้ําได 

4. สามารถสงสัญญาณการสื่อสารแบบ LoRaWAN หรือระบบ NB-IoT 

5. สามารถใชงานไดกับน้ําอุณหภูมิในชวง 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 
 

 4.4  เขียนและติดตั้งโปรแกรมเก็บขอมูล ประมวลผล และนําแสดงผลจากมาตรวัดอัจฉริยะทุกจุด 

 เขียนและติดตั้งโปรแกรมเก็บขอมูล ประมวลผล และนําแสดงผลจากมาตรวัดอัจฉริยะทุกจุด เพื่อ

นําแสดงผลใหผูบริหารและเจาหนาที่นําผลไปปรับปรุงแกไขปญหาการรั่วซึม คุณภาพนํ้า และปริมาณการจาย

น้ําประปา ซึ่งสามารถนําแสดงผลไดที่หองควบคุม โดยแสดงขอมูลของอุปกรณวัดแตละตัวตามแผนผังทอน้ํา เพื่อ

รายงานผลภาพรวมการสูบน้ําดิบ ผลิตน้ําประปา คุณภาพน้ํา การใชน้ํา และสามารถแจงเตือนเมื่อตัวแปรตางๆ 

หลุดออกจากคามาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ระบบสามารถแสดงผลบนเว็บไซตเทศบาลตําบลอาจสามารถ เพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกขณะเวลา (real time) ทาํใหเกิดความโปรงใสและยกระดับไปสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัล 

เขียนและติดตั้งโปรแกรมเก็บขอมูล ประมวลผล นําแสดงผล ระบบแจงเตือนที่หองควบคุม และการ

แสดงผลบนเว็บไซต 1 งาน 

- สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลที่เปน opensource  

 - รับขอมูลดวยเชื่อมตอกับโปรโตคอล MQTT ได  

 - สงออกขอมูลผาน API เปน format JSON และ CSV  

          - มีระบบสํารองขอมลูอัตโนมัติ อยางนอยทุก 7 วัน ลงใน harddisk ของคอมพิวเตอรแมขาย 
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 - สามารถแสดงผลขอมูลในรูปแบบ dashboard หรือรูปแบบคลายคลึง 

- ระบบจะตองแจงเตือนผูดูแลระบบ ผานหนาจอมอนิเตอรและชองทางตางๆ ที่กําหนดรวมกันภายหลัง 

เมื่อคาจากอุปกรณสงสัญญาณตางๆ หลุดจากเกณฑที่ตั้งไว 
 

4.5 ลงทุนอปุกรณดานเทคโนโลยีสําหรับหองควบคุมและการนําเสนอสถานะของปริมาณและคุณภาพ

นํ้าทุกขณะเวลา (real time)โดยมีคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง คอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อประมวลผล

ประสิทธิภาพสูง (Workstation) 2 เคร่ือง ตูสําหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 1 หลัง อุปกรณกระจายสัญญาณ 

1 เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา 2 เครื่อง จอแสดงภาพ (LCD) จํานวน 2 เครื่อง  หนาจอ (UHD) แสดงผลขนาด

ใหญเพื่อติดตามขอมูลจากมาตรวัดทั้งระบบ 2 เครื่อง  

  4.5.1 คอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง (ใชตามมาตรฐานกระทรวง ICT) 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 11 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive (SSD) หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน

ไมนอยกวา 2 หนวย 

- มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 

 4.5.2. คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง      

(ใชตามมาตรฐานกระทรวง ICT) 

      คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมาลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยี่เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยประมาลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 12 MB 
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- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DOR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย 480 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netrork Interface) แบบ 10/10/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 

           4.5.3  ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร และอปุกรณ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู (ใชตาม

มาตรฐานกระทรวง ICT) 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนตู Rack ปด ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 42 U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไม

นอยกวา 110 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร  

- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet) 

- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน 2 ตัว  
 

4.5.4 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชองแบบที่ 2  (ใชตามมาตรฐานกระทรวง 

ICT) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะทํางานไมนอยกวา Layer 2 ชอง OSI Model 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface แบบ 10/10/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 24 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac Address  

- สามารถบริหารงานจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
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4.5.5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง  (ใชตามมาตรฐานกระทรวง ICT) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- กําลังไฟฟาดานนอก (Output) ไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 

4.5.6  จอแสดงภาพ (LCD) ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว  2 เครื่อง   

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

- ความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,280x1024 Pixel  

- การตอบสนองไมมากกวา 5 mS  

- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 

- มีคาความคมชัดไมนอยกวา 1,000 : 1 
 

4.5.7 จอแสดงภาพโทรทัศน (UHD) ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ขนาดหนาจอ (Screen Size) 55 นิ้ว ความละเอียด (Resolution) 3,840x2,160 พิกเซล หรือดีกวา  

- เปนสมารททีวี มีภาพคมชัดระดับ 4K ความละเอียด 3,084 x 2,160 พิกเซล หรือดีกวา ดวยชิพ

ประมวลผลCrystal Processer 

- เขาใชงาน PC แล็ปท็อป และมือถือไดงายผานโทรทัศน  

- สามารถเชื่อมตอผานทาง HDMI และ USB ได  
 

4.6  อุปกรณเช่ือมตอสัญญาณ LoRaWAN เพื่อเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต (LoRaWAN GateWay) จํานวน 3 เครื่อง   

โดยติดตั้ง เครื่อง Gateway จํานวน 3 เครื่อง ตําแหนงติดตั้ง ระยะหางทั้งสามจุดอยูที่ประมาณ 1– 3 กม. 

เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ สามารถครอบคลุมระบบเครือขายตางๆ เพื่อเปนจุด

เชื่อมตอของระบบเครือขายทําหนาที่เปนประตูทางเขาสูระบบเครือขายตางๆ รับขอมูลจากอุปกรณ( ในหัวขอ 4.3

และ 4.6 ) สงขอมูลสําหรับระบบ IoT ( Internet  of Thing ) ตางๆ ไปที่หองควบคุม เพื่อเก็บบันทึกขอมูลและ

แสดงผลประมวลผลขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมไดทั่วพ้ืนที่เทศบาลตําบลอาจสามารถ 

รายละเอียดคุณสมบัตโิดยทั่วไปมี ดังน้ี 
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Gateway 

คุณสมบัติทางเทคนิค มาตรฐาน 

คุณสมบัติทางเทคนิค  

1.ลักษณะการตดิตั้ง DIN Rial ,Wall 

2.ระบบโทรศพัท (Cellular Technology)  

- ระบบโทรศพัท รองรับระบบ 5G/4G/3G/GPRS/EDGE   

- ยานความถี่ 850-2100 MHz 

3. Antenna Connector  

-Antenna Connector SMA Connector  

4.SIM Interface  

5.Network Functions  

-Protocol Support MQTT/TCP/IP/HTTP/Telnet/SSH/SNMP/NTP/OpenVPN 

-รองรับพารามิเตอรของ LoRa Wan 920-925 MHz (AS923) 

6.Ethernet Interface  

-Data Rate 10/100 Mbps 

-Duplex Full Duplex 

-connector RJ45 Connector ( ชนิดของหัวตอสาย ) 

-Ethernet Ports อยางนอย 1 port 

7.ระบบจําหนายกําลังไฟฟา (Power Supply)  

-คาแรงดันไฟฟาเขา (input Vpltage Range 12VDC to 48VDC 220VAC หรือ 37-57 VDC POE หรือ 

12VDC Solar Cell 

-ค า แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ า ใ น ภ า ว ะ อุป ก ร ณ ทํ า ง า น 

(Operating Voltage) 

12 VDC to 48 VDC 220VAC หรือ 37-57 VDC POE หรือ 

12VDC Solar Cell 

-คากระแสไฟฟาเขาอุปกรณสูงสุด Max Rated 

Current 

300mA @ 12V (Max) หรือ 500 mA @48V 

8. สภาวะแวดลอม (Environmentol)  

-อุ ณหภู มิ ในภาวะ อุ ปกรณ ทํ า งาน (Operating 

Temperature) 

-25·  C to +70· C -30 C to +55 C หรือดีกวา 

-ค ว าม ชื้ น สั ม พั น ธ ใ นภ า ว ะอุ ป ก รณ ทํ า ง าน 

(Operating Humidity) 

0 ถึง 95%, non-condensing 
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4.7  มาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (smart meter) 1,320 ตัว 

เปลี่ยนมาตรวัดน้ําในปจจุบันทุกอันโดยใหติดตั้งเปนมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (Smart meter) ใหม จํานวน 

1,320 ตัว ท่ีสามารถสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุมของเทศบาลตําบลอาจสามารถไดดวยเทคโนโลยี 

IoT เพื่อใหเจาหนาท่ีไมตองเดินจดมิเตอร สามารถนําเวลาไปใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพน้ําไดเต็มท่ีลด

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย (Human error) มีฐานขอมูลขนาดใหญในการใชนํ้าทุกขณะเวลา ที่สามารถชวย

ตรวจสอบการปริมาณใชน้ําเทียบกับการผลิต ซึ่งทําใหเทศบาลทราบสถานะการสูญเสียน้ําในระบบ การรูชวงการ

ใชน้ําสูงสุดยังทาํใหเทศบาลสามารถลดตนทุนคาไฟฟาในการผลิตลงได ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําไดอีกขั้น

หนึ่ง   โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 

- ติดตั้งท่ีครัวเรือนผูใชน้ํา ขนาดมิเตอรสําหรับทอ 1/2 นิ้ว จํานวน 691 ตัว  

- ติดตั้งท่ีครัวเรือนผูใชน้ํา ขนาดมิเตอรสําหรับทอ 3/4 นิ้ว จํานวน 629 ตัว  

เครื่องมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (smart meter) ทั้งหมด 1,320 ตัว   

 ตองสามารถวัดปริมาตรน้ําได ไมนอยกวา 0.3 - 3 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หรือมากกวา (ถามชาง) ใชงาน

ในที่กลางแจง และสามารถสงสัญญาณเขาสูระบบรับสัญญาณสามารถสงสัญญาณแบบ LoRaWAN ระบบสง

สัญญาณแบบไรสาย ดวยคลื่นความถี่ 920-925 Mhz สื่อสารดวยโปรโตคอล MQTT (Message Queue 

Telemetry Transport) สําหรับระบบ IoT ( Internet  of Things) สามารถสงสัญญาณขอมูลกลับมาที่

หองควบคุมอยางนอยวันละ 1 ครั้ง ในระยะทางที่อยูในพื้นที่เทศบาลตําบลอาจสามารถ เก็บบันทึกขอมูลปริมาตร

น้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง มีแบตเตอรี่สามารถใชงานไมนอยกวา 3 ป คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%  

รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. สามารถสงสัญญาณแบบ LoRaWAN ระบบสงสัญญาณแบบไรสาย ดวยคลื่นความถี่ 920-925 Mhz 

สื่อสารดวยโปรโตคอล MQTT (Message Queue Telemetry Transport) สําหรับระบบ IoT       

( Internet  of Things) สามารถสงสัญญาณกลับมาที่หองควบคุมอยางนอยวัน 1 ครั้ง 

2. อัตราการไหลถาวร  0.3 – 3  m3/h หรือดีกวา 

3. ทนความดันสูงสุด ไมนอยกวา 5 บาร  

4. ความผิดพลาดที่ยอมรับได ±5% ของคาเต็มสเกล หรือดีกวา 

5. ระบบไฟฟาใชงาน แบตเตอรี่ลิเทียม สามารถถอดเปลี่ยนได 

6. โปรโตคอล การสื่อสาร มาตรฐาน LoRaWAN  

7. ความถี่รองรับ 920 MHz – 925 MHz   
 

      4.8  ระบบเรียกเก็บและชําระเงินคานํ้าประปา 

 ใหทําการสรางระบบการเรียกเก็บและชําระเงินคาน้ําประปาแบบออนไลน เปนทางเลือกให

ประชาชน อาคารพาณิชย สถานที่ราชการ และอาคารอ่ืนๆ ในการชําระเงินคาน้ําประปา นําขอมูลที่ไดจากมาตร

วัดน้ําอัจฉริยะ (Smart meter) มาคํานวณคาน้ํา ออกบิลคาน้ําอัตโนมัติโดยทําทางเลือกใหครวัเรือนสามารถรับบิล 
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คาน้ําเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบโทรศพัทมือถือ หรือแบบกระดาษ และใหครัวเรือนสามารถเลือก

จายคาน้ําไดหลายวิธี เชน การตัดบัญชีธนาคาร การโอนผานธนาคาร โอนผานระบบพรอมเพย และการจายเงินกับ

เจาหนาที่เทศบาล เปนตน และมีรายละเอียดดังนี้ 

เปนระบบเรียกเก็บและชําระเงินหลายวิธี 1 ระบบ 

- รับขอมูลปริมาตรการใชน้ําที่เก็บจากฐานขอมูล มาบันทกึเพื่อคํานวณคาบรกิาร 

- ออกบิลคาใชน้ําแบบอัตโนมัติ และสามารถสงใหกับผูใชน้ําไดหลายชองทาง เชน อีเมล ไลน บิลกระดาษ 

และหรือชองทางอื่นๆ ที่กําหนดรวมกันภายหลัง  

- เชื่อมตอกับ payment gateway ของธนาคาร  

- มีระบบลงทะเบียนผูใชน้ําผานเว็บไซตของเทศบาล 

- ผูใชน้ําสามารถดูขอมูลการใชน้ําและชําระคาน้ําประปารายเดือนของตัวเอง ผานบัญชีผูใชท่ีลงทะเบียน

ไวกับระบบเว็บไซตของเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

- ผูดูแลระบบของเทศบาลตําบลอาจสามารถมีระบบรายงานผลการจัดเก็บคาน้ําประปารายเดือน และ

รายป แยกตามครัวเรือน หมูบานและภาพรวมของเทศบาล  

 - มีระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ อยางนอยทุก 7 วัน ลงใน harddisk ของคอมพิวเตอรแมขาย  
 

5. ขอกําหนดอื่นๆ 

5.1 ใหมีการอบรมผูปฏิบัติงานดูแลระบบของเทศบาล ใหใช ประมวลผล ดูแล ซอมแซม เปลี่ยนแปลง ท้ัง

ซอฟตแวรและฮารดแวรกอนการสงมอบ  

5.2 ใหเสนอราคาแยกสวน แยกกิจกรรมตอรายการ  

 5.3 หลังสงมอบงาน 30 วัน ใหจัดพนักงานเพื่อดูแลระบบไมใหระบบลม  

 5.4 ในกรณีที่ TOR ไมครอบคลุมรายละเอียดกิจกรรม เชน การแสดงผล ภาษาที่ใชพัฒนาโปรแกรม ท้ัง

สองฝายจะรวมตกลงกันภายหลัง โดยคํานึงถึงผลกระโยชนของผูวาจางและประชาชน 

 5.5 ถามีการจางงานในพื้นที่จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 5.6 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาประกอบดวย company profile, แผนการทํางาน, Diagram ของ

ระบบ, คุณสมบัติของอุปกรณรายชิ้น, เทคนิคและวิธีการติดตั้ง 

5.7 ผูรับจางตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานของผูรับจางหรือผูรับจางชวงตอใหปฏิบัติงาน

ภายใตกฎความปลอดภัย 

5.8  ผูรับจางมีหนาที่และความรบัผิดชอบดานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 5.9 ผูรับจางตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานตามกฎหมาย ,ตลอดจนกฎขอบังคับของทองที่ และ/

หรือคําสั่งของผูควบคุมงานของผูจาง 
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 5.10 ผูรับจางตองทํารายงานประจําสัปดาห (Weeky Report) เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานประจําวัน

พรอมรูปถาย นําสงผูวาจาง  

 5.11 ผูรับจางตองทํารายงานประจํางวดงาน เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน พรอมรูปถาย นําสงผูวาจาง

ประกอบการเบิกเงินตามงวดงาน 

 6.  ระยะเวลาการเขาทําสัญญา  

  ตองเขาทําสัญญาซื้อขาย ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

7. ระยะเวลาการสงมอบงานและการชําระเงิน 

ตองสงมอบพัสดุตามสัญญาซื้อขายใหเสร็จสิ้น ภายใน 210 วัน นับแตวันทําสัญญาซื้อขาย โดยแบงจาย

เปน 4 งวด/ครั้ง  ( โดยมรีายละเอียดดงันี้ ) 
 

7.1  งวดที่ 1 จาย 20% ของจํานวนเงินตามสัญญา โดยจะจายเงิน เม่ือ  

       1) ดําเนินการติดตั้งระบบเครื่องวัดความดันอัจฉริยะ (Smart pressure gauge) ณ แพสูบน้ําจาก

แมน้ําชี เพื่อวัดความดันของทอ และสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุม (Control room) ณ โรงงานผลิต

น้ําประปาเทศบาลตําบลอาจสามารถ ไดอยางนอยทุก 1 ชั่วโมง เพื่อใหเทศบาลอาจสามารถตรวจสอบการทํางาน

ของปมสูบน้ําที่แพสูบนํ้า 

      2) ดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดความดันอัจฉริยะ (Smart pressure gauge) จากโรงผลิตน้ําประปา 

ตามระบบทอสงนํ้าหลักสูครวัเรือนทําการติดต้ังเครื่องวัดความดันอัจฉริยะตามทอสงน้ํารองขนาด 4 นิ้ว จํานวน 7 

จุด โดยสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุม (Control room) ณ โรงผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลอาจ

สามารถไดอยางนอยทุก 1 ชั่วโมง เพื่อใหตรวจสอบความผิดปกติในทอสงน้ําและรับประกันน้ําประปาดื่มไดจริงที่

ผูใชนํ้าในครัวเรือน 

    3)  เมื่อดําเนนิการติดตั้งเซนเซอรตรวจจับคุณภาพ ที่โรงผลิตน้ําประปา จํานวน 3 ชุด ดังตอไปนี้ 

        3.1  ที่ระบบผลิตน้ําประปาจะทําการติดตั้งมาตรวัดวัดการไหลน้ํา ขนาด 6 นิ้ว จํานวน  1  ชุด 

         3.2  ถังน้ําใสจะทําการติดตั้งเซนเซอรวัดความขุน คา pH และการนําไฟฟาจํานวน อยางละ 1 ระบบ 

       3.3  ที่หอถังสูงจะทําการตดิตั้งเซนเซอรวัดคลอรีน  และมาตรวัดอัตราการไหล ขนาด 4 นิ้ว  

อยางละ  1 ระบบ โดยเซนเซอรเครื่องวัดคณุภาพน้ําและมาตรวัดทั้งหมดสงขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุม 

(Control room) อยางนอยทุก 1 ชั่วโมง และสมารทมิเตอรครัวเรือนสงขอมูลกลับมาอยางนอย 1 ครั้งตอวัน 

เพื่อใหสามารถตรวจจับการทํางาน วัดคณุภาพน้ํา วิเคราะหขอมูล และเจงเตอืนเจาหนาที่หากเกิดความผิดปกติได 

  4) รายงานการเขียนและติดตั้งโปรแกรมเก็บขอมูล ประมวลผล และนําแสดงผลจากมาตรวัดอัจฉริยะทุก

จุดเพื่อแสดงผลใหผูบริหารและเจาหนาที่นําผลไปปรับปรุงแกไขปญหาการรั่วซึม คุณภาพน้ํา และปริมาณการจาย

น้ําประปาซึ่งสามารถนําแสดงผลไดท่ีหองควบคุม โดยแสดงขอมูลของอุปกรณวัดแตละตัวตามแผนผังทอน้ํา เพื่อ

รายงานผลภาพรวมการสูบน้ําดิบ ผลิตน้ําประปา คุณภาพน้ํา การใชน้ํา และสามารถแจงเตือนเมื่อตัวแปรตางๆ 

หลุดออกจากคามาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ระบบสามารถแสดงผลบนเว็บไชตเทศบาลตําบลอาจสามารถ เพื่อ 



-15- 

สงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดทุกขณะเวลา (real time) ทําใหเกิดความโปรงใสและยกระดับไปสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัล 

   5)  ทําการติดตั้งอุปกรณดานเทคโนโลยีสําหรับหองควบคุมและการนําเสนอสถานะของปริมาณและ

คุณภาพนํ้าทกุขณะเวลา (real time) โดยมีคอมพิวเตอรแมขายคอมพิวเตอรตั้งโตะ เพื่อประมวลผลประสิทธิภาพ

สูง (Workstation) 2 เครื่อง หนาจอมอนิเตอร จํานวน 2 เครื่อง หนาจอแสดงผลขนาดใหญเพื่อติดตามขอมูลจาก

มาตรวัดทั้งระบบ 2 เครื่อง เครื่องสํารองไฟ 2 ตัว อุปกรณกระจายสัญญาณ 1 ตัว และตูจัดเก็บอุปกรณ 1 หลัง  

  6)  ทําการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําในปจจุบันใหเปนมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (Smart meter) โดยเปลี่ยนเปน

มาตรวัดน้ําแบบดิจิทัล 198 ตัว หรือประมาณ 15% ของจํานวนสมารทมิเตอรครวัเรือนท้ังหมด ที่สามารถสงขอมูล

กลับมายังหองปฏิบัติการควบคุมของเทศบาลตําบลอาจสามารถไดดวยเทคโนโลยี IoT เพื่อใหเจาหนาที่ไมตองเดิน

จดมิเตอร สามารถนําเวลาไปใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพน้ําไดเต็มท่ีลดความผดิพลาดที่เกิดจากมนุษย  

(Human error) มีฐานขอมูลขนาดใหญในการใชนํ้าทุกขณะเวลาที่สามารถชวยตรวจสอบการปริมาณใชน้ําเทียบ

กับการผลิต ซึ่งทําใหเทศบาลทราบสถานะ การสูญเสียน้ําในระบบ การรูชวงการใชน้ําสูงสุดยังทําใหเทศบาลตําบล

อาจสามารถ ลดตนทุนคาไฟฟาในการผลิตลงได ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําไดอีกขั้นหนึ่ง 
 

7.2  งวดที่  2 จาย  40% ของจํานวนเงินตามสัญญา โดยจะจายเงิน เมื่อ 

       1)  ทําการเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าในปจจุบันใหเปนมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (Smart meter) โดยเปลี่ยนเปน

มาตรวัดน้ําแบบดิจิทัล 1,056 ตัว หรือประมาณ 80% ของจํานวนสมารทมิเตอรครัวเรือนทั้งหมด ท่ีสามารถสง

ขอมูลกลับมายังหองปฏิบัติการควบคุมของเทศบาลตําบลอาจสามารถไดดวยเทคโนโลยี IoT เพ่ือใหเจาหนาที่ไม

ตองเดินจดมิเตอร สามารถนําเวลาไปใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพน้ําไดเต็มที่ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก

มนุษย (Human error) มีฐานขอมูลขนาดใหญในการใชน้ําทุกขณะเวลาที่สามารถชวยตรวจสอบการปริมาณใชน้ํา

เทียบกับการผลิต ซึ่งทําใหเทศบาลทราบสถานะการสูญเสียน้ําในระบบ การรูชวงการใชน้ําสูงสุดยังทําใหเทศบาล

ตําบลอาจสามารถ ลดตนทุนคาไฟฟาในการผลิตลงได ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําไดอีขั้นหนึ่ง 

      2)  ดําเนินการติดตั้งหรอืเขียนโปรแกรมระบบการเรียกเก็บ และชําระเงินคาน้ําประปาแบบออนไลน 

จํานวน 1,056 ชุดขอมูล หรือประมาณ 80% ของจํานวนสมารมิเตอรครัวเรือนท้ังหมด เปนทางเลือกใหกับ

ประชาชน อาคารพาณชิย สถานที่ราชการ และอาคารอ่ืน ๆ ในการชําระคาน้ําประปา นําขอมูลท่ีไดจากมาตรวัด

น้ําอัจฉริยะ มาคํานวณคาน้ําออกบิลน้ําอัตโนมัติ  

โดยทําทางเลือกใหครัวเรือนสามารถรับบิลคาน้ําเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบโทรศัพทมือถือ หรือแบบ

กระดาษ และใหครัวเรือนเลือกจายคาน้ําไดหลายวิธี เชนการตัดบัญชีธนาคาร การโอนผานธนาคาร โอนผานระบบ

พรอมเพย และการจายเงินกับเจาหนาที่เทศบาลตําบลอาจสามารถ เปนตน 
 

7.3 งวดที ่3 จาย 25% ของจํานวนเงินตามสัญญา โดยจะจายเงิน เม่ือ 

     1) ทําการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําในปจจุบันใหเปนมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ (Smart meter) โดยเปลี่ยนเปน

มาตรวัดน้ําแบบดิจิทัลครบ 100% ของจํานวนสมารทมิเตอรครัวเรือนทั้งหมด ที่สามารถสงขอมูลกลับมายัง

หองปฏิบัติการควบคุมของเทศบาลตําบลอาจสามารถไดดวยเทคโนโลยี IoT เพื่อใหเจาหนาที่ไมตองเดนิจดมิเตอร  
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สามารถนําเวลาไปใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพน้ําไดเต็มที่ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย 

(Human error) มีฐานขอมูลขนาดใหญในการใชนํ้าทุกขณะเวลาที่สามารถชวยตรวจสอบการปริมาณใชน้ําเทียบ

กับการผลิต ซึ่งทําใหเทศบาลทราบสถานะการสูญเสียน้ําในระบบ การรูชวงการใชนํ้าสูงสุดยังทําใหเทศบาลตําบล

อาจสามารถ ลดตนทุนคาไฟฟาในการผลิตลงได ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําไดอีกขั้นหนึ่ง 

      2) ดําเนินการติดตั้งหรือเขียนโปรแกรมระบบการเรียกเก็บ และชําระเงินคาน้ําประปาแบบออนไลน 

ขอมูล ครบ 100% ของจํานวนสมารทมิเตอรครัวเรือนทั้งหมด เปนทางเลือกใหกับประชาชน อาคารพาณิชย 

สถานท่ีราชการ และอาคารอ่ืน ๆ ในการชําระคานํ้าประปา นําขอมูลที่ไดจากมาตรวัดนํ้าอัจฉริยะ มาคํานวณคานํ้า

ออกบิลน้ําอัตโนมัติ โดยทําทางเลือกใหครัวเรอืนสามารถรับบิลคานํ้าเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ 

โทรศัพทมือถือ หรือแบบกระดาษ และใหครัวเรือนเลือกจายคาน้ําไดหลายวิธี เชนการตัดบัญชีธนาคาร การโอน

ผานธนาคาร โอนผานระบบพรอมเพย และการจายเงนิกับเจาหนาที่เทศบาลตําบลอาจสามารถ เปนตน 
 

7.4 งวดที่  4 จาย 15% ของจํานวนเงินตามสัญญา โดยจะจายเมื่อระบบสมบูรณ เสถียร และเริ่มใช

งานจริง (go live) ไปแลว 30 วัน   

    1) ดําเนินการสรางระบบการเรียกเก็บ และชําระเงินคาน้ําประปาแบบออนไลน จํานวน 1,320 ชุด  

เปนทางเลือกใหกับประชาชน อาคารพาณชิย สถานที่ราชการ และอาคารอ่ืนๆ ในการชําระคาน้ําประปา นําขอมูล

ท่ีไดจากมาตรวัดน้ําอัจฉริยะ มาคํานวณคาน้ําออกบิลน้ําอัตโนมัติ โดยทําทางเลือกใหครัวเรือนสามารถรับบิลคาน้ํา

เปนแบบอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบโทรศัพทมือถือ หรือแบบกระดาษ และใหครัวเรือนเลือกจายคาน้ําไดหลายวิธี 

เชนการตัดบัญชีธนาคาร การโอนผานธนาคาร โอนผานระบบพรอมเพย และการจายเงินกับเจาหนาที่เทศบาล

ตําบลอาจสามารถ เปนตน 

    2) ดําเนินการทดลองใชและปรับแตงตัวแปรตางๆ ทั้งฮารดแวร ใหระบบใชงานไดอยางเสถียรเฝาระวัง

และปรับแตงระบบใหทุกสวนสามารถทํางานเชื่อมโยงกันไดทําใหใชงานไดอยางเสถียร โดยที่ระบบไมลมติดตอกัน

อยางนอย 30 วัน  โดยเทศบาลตําบลอาจสามารถ จะทําการตั้งงบประมาณเพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบใหสามารถ

ทํางานไดอยางย่ังยืนในระยะยาวตอไป 

   3) รายงานการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรผูดําเนินงาน ใหมีความสามารถในการใชงานบํารุงรักษาและ

ซอมแซมพัฒนาทักษะเพื่อใหเกิด Digital Transformation อบรมผูบริหารเทศบาลใหมีความเขาใจภาพรวมของ

ระบบผลิตน้ําประปา การวิเคราะหประมวลผลตัวชี้วัดคุณภาพ และวิธีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ อบรมเจาหนาที่

กองประปาใหเขาใจวิธีการใชอุปกรณการทดสอบคุณภาพน้ําประปา การใชงานอุปกรณในระบบผลิตน้ําประปา 

การติดตามและการอานคาเซนเซอร และการบํารุงรักษาอุปกรณ อบรมกองชางเทศบาลอาจสามารถ ซอมแซม

อุปกรณในเบ้ืองตน และอบรมเจาหนาท่ีออกบิลคาน้ําใหเขาใจระบบการนําขอมูลจากมาตรวัดน้ําอัจฉริยะมา

ออกเปนบิลคาน้ํา ใชงานและดูแลระบบการชําระเงนิออนไลนที่จะเปนทางเลือกใหกับประชาชน 
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      8.   การซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ใหมีการวางหลักประกันการเสนอราคา ในอัตรา

รอยละ 5 % โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้  

   8.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอ

เจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 

   8.2 หนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

   8.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   8.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมให

ใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
 

9. เงินงบประมาณโครงการ 

     งบประมาณจํานวน 8,812,095 บาท 

10. การพจิารณาคัดเลือก 

ภาคผนวก เกณฑการตัดสิน 

-  ตัดสินจากเกณฑราคา 60 คะแนน  

-  ตัดสินจากเกณฑอื่นๆ 40 คะแนน  

รวมเปน 100 คะแนน 
 

ประกอบดวย 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

เต็ม 

 

คะแนนที่ 

ได 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

หมาย  

เหต ุ

1. ขอเสนอดานแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานครอบคลุมขอบเขตการ

ดําเนินงาน ตามขอกําหนดของ เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

รอยละ 5 5คะแนน  1. ขอกําหนดทางเทคนิค 

มีแผนการดําเนนิงาน แผนการจัดหา

พัสดุที่จะสงมอบ ครบถวน 

2. ขอกําหนดทางเทคนิค  

มีคูมือการใชงานอุปกรณประเภท

ตางๆ ตามโครงการถูกตองครบถวน 

 

วิธีการประเมินหรือการใหคะแนน พิจารณาใหคะแนนจากเอกสารที่ผูย่ืนขอเสนอย่ืนมา 

1. สงเอกสารตามขอ 1 ได 2.5 คะแนน 

2. สงเอกสารตามขอ 1 และขอ 2 ได 5 คะแนน  

2. ขอเสนอดาน ประสบการณในการทํางาน  

ผลงานที่เกี่ยวของ กระบวนการทํางาน ความ

พร อ ม ข อ ง เ ค ร่ื อ งมื อ  อุ ป ก รณ  ใ น ก า ร

รอยละ 5 5คะแนน  1. ผูเสนอราคามีประสบ 

การณทํางานที เกี่ยวของกับการ

ติดตั้ งระบบสมารทมิ เตอร  เซอร

 

 



ดําเนินการกับสมารทมิเตอร เซนเซอรการ

ตรวจวัดคุณภาพ น้ํา และการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร สมารทมิเตอร 

และระบบเซนเชอรตรวจวัดคุณภาพน้ํา  

 

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ตางๆ 

     2.  ผูเสนอราคามีประสบการณ

ในการทํางานดานการติดตั้งหรือการ

เ ขี ย น โ ป ร แ ก รม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

โปรแกรมประมวลผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ําแสดงผลที่คอมพิวเตอร

ในหองควบคุมและ มีประสบการณ

ในการทํางานดานการติดตั้งหรือการ

เขียนโปรแกรมประมวลผลขอมูล

จ า ก ส ม า ร ท มิ เ ต อ ร ส ง ม า ที่

คอมพิวเตอรที่หองควบคุมและเขียน

โปรแกรมการออกเปนบิลการจายคา

น้ํา  

วิธีการประเมินหรือการใหคะแนน พิจารณาใหคะแนนจากเอกสารที่ผูย่ืนขอเสนอย่ืนมา 

1. สงเอกสารตามขอ 1 ได 2.5 คะแนน   

2. สงเอกสารตามขอ 1 และขอ 2 ได 5 คะแนน 

หมายเหตุ  ใหดูจากใบรับรองผลงาน จากหนวยงานของรัฐ หรือ เอกชน ท่ีเชื่อถือได  

 

ลําดับ 

 

รายการ 

 

น้ําหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่ 

ได 

 

เกณฑการใหคะแนน 

หมาย  

เหต ุ

3.  ขอเสนอแผนการถายทอดความรู 

ขอเสนอทางเทคนิคมีแผนการถายทอดความรู

ตามจุดประสงคและเปาหมายของงานใน

โครงการ สามารถใชงานระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอรไดเขาใจในระบบโปรแกรมตางๆ 

รวมถึงขั้นตอนการใชงานและบํารุงรักษาระบบ

สมารทมิเตอรและเซนเซอรตรวจวัดคาน้ํ า

ตางๆได สามารถใชงานและแกไขปญหาตางๆ

ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตได 

รอยละ 5 5 คะแนน  *สามารถจัดการอบรมถายทอด

ความรูวิธกีารเก็บขอมูล,ประมวลผล 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

ปรับแกขอมูลตางๆในระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอรตางๆได 

และสามารถถายทอดความรูในเรื่อง

ของอุปกรณการใชงานและบํารุง 

รักษาซอมแซมระบบสมารทมิเตอร  

และระบบเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพน้ําได   

 

วิธีการประเมินหรือการใหคะแนน พิจารณาใหคะแนนจากเอกสารที่ผูย่ืนขอเสนอย่ืนเอกสารมาได 5 คะแนน 

4. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ร อ ยล ะ 

25 

25คะแนน  เงื่อนไข 

1.  ระยะเวลาการรับประกัน 

    ความชํารุดบกพรอง 1 ป 

     ไดคะแนน  5 คะแนน 

2.  ระยะเวลาการรับประกัน  

    ความชํารุดบกพรอง 2 ป 

     ไดคะแนน  10 คะแนน 

 

 

 



3.  ระยะเวลาการรบัประกัน  

    ความชํารุดบกพรอง 3 ป 

     ไดคะแนน  15 คะแนน 

4.  ระยะเวลาการรับประกัน  

    ความชํารุดบกพรอง 4 ป 

     ไดคะแนน  20 คะแนน 

5. ระยะเวลาการรับประกัน  

    ความชํารุดบกพรอง 5 ปขึ้นไป 

     ไดคะแนน  25 คะแนน 

วิธีการประเมินหรือการใหคะแนน พิจารณาใหคะแนนจากระยะเวลารับประกันคุณภาพที่ผูเสนอราคายื่นมาในใบเสนอราคา 

วิธีการคํานวณคะแนนจากเกณฑราคา 

เกณฑดานราคาที่ได          =      60    -      ( ราคาที่เสนอ  -  ราคาที่ต่ําสุด )    x  60 

                                                                    ราคาที่ต่ําสุด 

                                =       60    -     ( 9,000,000  -  8,000,000 )        x  60 

                                                                     8,000,000 

                                =      60  -  7.50      =   52.50 

                         A      =      ผูเสนอราคาต่ําที่สุด (8,000,000)   ไดคะแนน     =   60      คะแนน                       

       B      =      ผูเสนอราคาที่เสนอ  (9,000,000)   ไดคะแนน     =   52.50  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








