
 

      บันทึกขอความ 
 

  

สวนราชการ กองโบราณคดีใตน้ำ 
 

   

ที ่ ๗ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

   

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 

   

     

เรียน   ผูอำนวยการกองโบราณคดีใตน้ำ 

 

               ตามหนังสือที่ ๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดอนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณดำน้ำลึก

วงจรปดเฉพาะบุคคล ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)โดยเห็นควรใหนำรางประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาฯเผยแพรทางเว็บไซตของกองโบราณคดีใตน้ำ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหสาธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร นั้น 

               กองโบราณคดใีตน้ำ ไดนำรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาเผยแพรทางเว็บไซตของ กอง

โบราณคดใีตนำ้และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณ

อักษร แลว ปรากฏวาไมมีขอวิจารณ แตเนื่องจากเอกสารมีขอผิดพลาดในสาระสำคัญ เห็นควรดำเนินการนำราง

ประกาศและรางเอกสารประกวดราคาเผยแพรทางเว็ปไซตกองโบราณคดีใตน้ำและกรมบัญชีกลาง ตอไป 

 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

   

(นางสาวจารุวรรณ บรรเทาวงษ) 

เจาหนาที่พัสดุ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

การซื้อซื้ออุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล 

ตามประกาศ กองโบราณคดีใตน้ำ 

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

                  กองโบราณคดีใตน้ำ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กอง" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

   อุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล จำนวน ๕  เครื่อง 
 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 



                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กอง ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 



                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองโบราณคดีใตน้ำ กรมศิลปากร จันทบุรี 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กอง ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ อุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สำหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสำเนารูปถายจะตองรับรองสำเนาถูกตอง 

โดยผูมอีำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนำตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๕ วัน 



                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ

เสนอราคาใหแก กอง ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มกีารพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกอง จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง

งาน เวนแต กอง จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ กอง 

                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 



                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกองตรวจสอบความถูกตองในวันที่........................ ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ำ

ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          ท้ังนี้ "กจิการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคำ้ประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันที่กองไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ

รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง 

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น 

                          ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ 

                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ อุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 



                                           (๒)   มาตรฐานของสินคาหรือบริการ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๔๐ 

                                           (๓)   บริการหลังการขาย   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่กองกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ

แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกอง 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองมีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กอง มีสิทธิที่จะ

ไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมทั้งกอง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่น

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกอง จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กอง มสีิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกอง 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน



รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทำสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อกองจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือกองเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับกอง

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกอง ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กอง จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกอง ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคดิในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทำขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี กอง ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเมื่อกองไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองไดคดัเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง

นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาที่กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกอง คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กองอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกองไมได 

                                   (๑)    กองไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 



                                   (๒)    มกีารกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกอง หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับกอง ไวชั่วคราว 

กองโบราณคดีใตน้ำ 

        พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล  

 (Close Circuit Rebreather)  

อุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล (Close Circuit Rebreather) จำนวน ๕ เครื่อง ตัวเครื่องระบบนิรภัยและระบบ

สนับสนุน ประกอบดวย 

        ๑. อุปกรณดำน้ำลึกวงจรปดเฉพาะบุคคล (Close Circuit Rebreather) ใชสำหรบัดำน้ำลึก ชนิดวงจรปด ใชแกส

ผสมเลือกปรับแตงใหใชงานไดทั้งชนิดเติมออกซิเจน(Nitrox) หรือชนิดแกสฮีเลี่ยมผสมอากาศ (Trimix) เปนเครื่องชวย

หายใจติดตัวนักดำน้ำสำหรับการดำน้ำลึก ปฏิบัติงานใตน้ำไดที่ความลึกไมนอยกวา ๘๐ เมตร  

 - มีระบบจายแกสประกอบดวยถังออกซิเจนบริสุทธิ์ และถังแกสผสม (Diluent Cylinder) สามารถทนแรงดันได

ไมนอยกวา ๒๐๐ เทาบรรยากาศ พรอมวาลวเปด-ปด มาตรวัดความดันแกส 

 - มีระบบกรองแกสและควบคุมปริมาณออกซิเจน(PPO2)  พรอมหัววัดคาออกซิเจน (Oxygen sensor) อยาง

นอย ๔ หัว มีตัวควบคุมการจายปริมาณออกซิเจน (Solenoid Valve) ดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 - มีระบบควบคุมการประมวลผลคาปริมาณออกซิเจนและจอแสดงผลปริมาณออกซิเจน  สามารถคำนวณตาราง

การดำน้ำดวยอัตราสวนของแกสผสมที่เหมาะสมกับรางกายนักดำน้ำตามระดับความลึกได เปนตัวหลัก 

 - มีระบบ computer แสดงปริมาณออกซิเจน PPO2 แบบ Realtime ที่วัดคาจาก Oxygen Sensor ในระบบ 

ระหวางการดำน้ำ ติดตั้งท่ีบริเวณปากคาบสำหรับหายใจของอุปกรณดำน้ำวงจรปด มีจอแสดงผลแบบสี มีแบตเตอรี่ที่

สามารถชารจได สามารถคำนวณตารางการดำน้ำระบบ Buhmann Gradient Factor และปรับคาได สามารถเลือกแกส

ที่จะใชได มีเข็มทิศในตัว ติดตั้งเปนสายถาวรกับอุปกรณชุดนี้  

- มี Dive computer สามารถคำนวณตารางการดำน้ำดวยอัตราสวนของแกสผสมที่เหมาะสมกับรางกายนักดำ

น้ำตามระดับความลึกได จำนวน ๑๕ ตัว ซึ่งมีคณุลกัษณะอยางนอย ดังนี้  

+ มีความละเอียดหนาจอไมนอยกวา 350x350  

+ มีหนาจอสีสามารถมองเห็นไดชัด 

+ ขนาดหนาจอไมนอยกวา 1.2 นิ้ว 

+ มีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถประจุใหมได อยูไดนานไมนอยกวา 25 ชั่วโมงตอการประจุ 1 ครั้ง 

+ สามารถปรับเปลี่ยนชนิดของแกสผสมไดไมนอยกวา 5 แกส 

+ สามารถใชไดท้ังการดำน้ำระบบวงจรเปด และระบบวงจรปด 

+ สามารถบันทึกขอมูลการดำน้ำไดไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

+ สามารถใชดำน้ำไดไมนอยกวา 150 เมตร 

+ มีการคำนวนตารางการดำน้ำแบบ Realtime และสามารถใชงานระบบ gradient factors ได 

+ สามารถดำน้ำไดทั้งระบบ Nitrox และ Trimix 

+ มีการแสดงผล %CNS 

+ มีระบบเข็มทิศดิจิตอลในตัว 

 - มีถังออกซิเจนบริสุทธิ์สำรองขนาดเดียวกับสวนประกอบของเครื่อง จำนวนเครื่องละ ๑ ถัง และถังแกสผสม

(Diluent Cylinder) สำรองขนาดเดียวกับสวนประกอบของเครื่อง จำนวนเครื่องละ ๑ ถัง (รวมทั้งที่ตดิกับตัวเครื่องดวย

เปน ๔ ถังตอเครื่อง) 



          - มวีาลวสลับวงจรปด – วงจรเปด ที่ปากคาบหายใจ(Bailout Value: BOV) เมื่อตองการสลับมาใชระบบเปด 

(open circuit) 

 - มีแผนปองกันดานหลัง เพ่ือปองกันการกระแทกของขวดอากาศ ตลอดจนสายตาง ๆ 

          - มชีุดควบคุมกำลังลอย 

 - มีสายอะไหลสำรองสำหรับตัวเครื่อง เครื่องละ ๑ ชุด 

 - มีสารกรองคารบอนไดออกไซดสำหรับการดำน้ำ ๒๐๐ ชั่วโมง  

     ๒. อุปกรณประกอบสำหรับการดำน้ำแบบเทคนิเชียล (Technician)ประกอบดวย 

    ๒.๑ ไฟฉายสำหรับดำน้ำ ชนดิ LED ขนาด ความสวางอยางนอย ๑,๒๐๐ ลเูมนส พรอมชุดแบตเตอรี่ ใชไดตอเนื่องไม

นอยกวา ๕ ชั่วโมง จำนวน ๕ ชุด 

    ๒.๒ Reel พรอมเชือกนำยาว ๔๐๐ ฟุต จำนวน ๑๐ ชุด 

             ๒.๓ Reel พรอมเชือกนำยาว ๑๔๐ ฟุต จำนวน ๑๐ ชุด    

    ๒.๔ ถังอากาศชนิดขวดเดี่ยวขนาดความจุไมนอยกวา ๕.๕ ลิตร ผลิตจากอลูมิเนียม ทนแรงดันไดไมนอยกวา 

๒๐๐ เทาบรรยากาศ จำนวน ๑๐ ถัง พรอมวาลวเปด ปด ชนิด Thermo vale ที่ใชกับ nitrox ได 

            ๒.๕ ถังอากาศชนิดขวดเดี่ยวขนาดความจุไมนอยกวา ๑๑.๕ ลิตร ผลิตจากอลูมิเนียม ทนแรงดนัไดไมนอยกวา 

๒๐๐ เทาบรรยากาศ จำนวน ๑๐ ถัง พรอมวาลวเปด ปด ชนิด Thermo vale ที่ใชกับ nitrox ได 

๒.๖ Regulator แบบ balance พรอมสาย และมาตรวัดความดัน ที่สามารถใชกับ Nitrox โดยเฉพาะ 

จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับประกอบชุดสำรองเพ่ือความปลอดภัย      

๒.๗ Regulator แบบ balance พรอมสาย และมาตรวัดความดัน ที่สามารถใชกับออกซิเจนบริสุทธิ์ได 

จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับประกอบชุดสำรองเพ่ือความปลอดภัย  

๒.๘ หัววัดออกซิเจน Oxygen sensor ใชกับเครื่อง CCR จำนวน ๒๐ หัว (ไมรวมที่ติดมากับตัวเครื่อง) 

      ๓. การฝกอบรม(Training) การสงมอบเครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติวงจรปด จะตองมกีารฝกอบรมโดย 

ครูฝก วิทยากรดานการดำน้ำลึกแบบแกสผสมดวยระบบวงจรปดที่มีการรับรองจากองคกรที่มีวัตถุประสงคในการ

ฝกอบรม โดยการฝกอบรมหลักสูตรดังนี้  

         - หลักสูตรการใชเครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติของอุปกรณชุดนี้ Ccr air diluent สำหรับเจาหนาที่ ๕ คน 
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