
 

 

กล้องประมวลผลรวม TOTAL STATION 
ยี่ห้อ NIKON รุ่น NPL 322+P  

 
1. รายละเอียดคุณลักษณะ 

1.1 คุณลักษณะทั่วไป 
1.1.1 เป็นกล้องส ารวจแบบประมวลผลที่สามารถวัดมุม และวัดระยะอยู่ในเคร่ืองเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน  
1.1.2 มีจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Graphic LCD  
1.1.3 ความไวของหลอดระดับฟองกลมที่ฐานกล้องไม่มากกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร และความไวของหลอด

ระดับฟองยาวไม่มากกว่า 30 ฟิลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ านวน 1 ชุด จะต้องมี

คุณลักษณะดังนี้ 
1.2.1 ระบบกล้องเล็งที่หมาย (Telescope System) 

(1) ภาครับและภาคส่งของเคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็งส าหรับวัดมุม ซึ่ง
มีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว 

(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง (Objective Aperture)ไม่น้อยกว่า45มิลลิเมตร มีก าลังขยายไม่
น้อยกว่า30 เท่า ให้ภาพหัวต้ัง 

(3) มุมมองภาพกว้าง (Field of View) ไม่น้อยกว่า2.2เมตร ที่ระยะ 100 เมตรหรือ1 องศา 20 ลิปดา 
(4) ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่มากกว่า1.5เมตร 

1.2.2 ระบบการวัดมุม (Angle Measurement) 
(1) มีความละเอียดถูกต้องในการวัดมุม (Accuracy)ไม่เกิน5ฟิลิปดา 
(2) แสดงค่ามุมเป็นองศา, ลิปดา และฟิลิปดา ได้  
(3) สามารถอ่านค่ามุมราบ และมุมดิ่งโดยตรงได้ละเอียดสุด 1ฟิลิปดา หรือดีกว่า 
(4) มีระบบปรับระดับอัตโนมัติทั้งแกนราบและแกนดิ่ง ( Dual Axis) โดยมีช่วงการท างานไม่น้อยกว่า ± 3

ลิปดา 
(5) กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์(LaserPlummet)หรือเป็นแบบกล้องส่องดิ่ง ซึ่งมี ก าลังขยายไม่น้อย

กว่า 3 เท่า 
(6) มีขนาดของจานองศาราบไม่น้อยกว่า 88 มิลลิเมตร 

 
 
 
 



 

 

1.2.3 ระบบการวัดระยะ (Distance Measurement) 
(1) ในสภาวะอากาศดี สามารถใช้วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า3,000 เมตรโดยใช้ปริซึม1 ดวง  
(2) มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะ ±(2+ 2 ppm x D)mmหรือดีกว่า ส าหรับการวัดระยะ

โดยใช้ปริซึม 
(3) ค่าระยะทางที่วัดได้ สามารถอ่านได้ละเอียดถึง 1mm หรือดีกว่า 
(4) สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Correction) โดยการป้อนค่าอุณหภูมิ 

และค่าความกดอากาศ ได้ 
(5) สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึมได้ (Prism Constant Correction) ในช่วง-999มิลลิเมตร ถึง +999

มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
1.2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายโอนข้อมูลและคุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีหน้าจอแสดงผลแบบ GraphicLCD ความละเอียดไม่น้อยกว่า 128 x 64 pixelและมีปุ่มควบคุมการท างาน
ไม่น้อยกว่า 25 ปุ่ม 

(2) มีแป้นพิมพ์ส าหรับป้อนข้อมูลเป็นแบบ Alpha Numeric  
(3) หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงค่ามุมราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะทางลาด ค่าความสูงต่าง และค่าพิกัด

ได้ 
(4) สามารถบันทึกข้อมูลในสนามลงในหน่วยความจ าภายในได้ไม่น้อยกว่า 50,000 records 
(5) สามารถถ่ายโอนถ่ายข้อมูลที่บันทึกไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้และมีพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อแบบ  

RS-232C ที่ตัวเคร่ือง 
(6) รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth 
(7) สามารถเรียกดูข้อมูลที่ท าการบันทึก ผ่านทางหน้าจอแสดงผลของกล้องส ารวจแบบประมวลผลรวมได้  
(8) สามารถแสดงค่าพิกัดของจุดที่รังวัดได้ในรูปของค่าพิกัดฉาก (X,Y,Z) หรือค่าพิกัดฉาก (N,E,Z)ได้ 
(9) มีระบบเตือนหรือ สามารถตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอร่ีได้  
(10) แบตเตอร่ีภายในชนิด Li-Ion สามารถรังวัดมุมและระยะต่อเนื่องทุก ๆ 30 วินาที ได้นานไม่น้อยกว่า  

11 ชั่วโมง 
(11) สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ า ได้ตามมาตรฐาน IP55หรือดีกว่า 
(12) น้ าหนักของตัวกล้องไม่รวมแบตเตอร่ี มีน้ าหนักไม่เกิน 5กิโลกรัม 

1.2.5 ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ในตัวกล้อง 
(1) สามารถค านวณหาทิศทาง (Azimuth) จากจุดต้ังกล้องไปยังจุดเล็งหลัง โดยการป้อนค่าพิกัดของจุดต้ัง

กล้อง และจุดเล็งหลังได้  
(2) สามารถค านวณหาค่าพิกัดของจุดต้ังกล้อง โดยการส่องวัดไปยังหมุดที่ทราบค่าพิกัดอย่างน้อย2 จุด  
(3) สามารถท าการส ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของจุด ชื่อจุด และรหัส 

เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษรได้ 



 

 

(4) สามารถก าหนดจุดที่ต้องการ ( Stake Out) ได้โดยการใช้ค่าพิกัด หรือมุมราบ ระยะราบ และแสดงผลการ 
Stake Out ได้ 

(5) สามารถค านวณหาค่าระดับของจุดต้ังกล้อง โดยการส่องวัดค่าหมุดที่ทราบค่าระดับความสูงได้  
(6) สามารถค านวณหาความยาวเส้นรอบรูป และพื้นที่ได้ 
(7) สามารถป้อนค่าพิกัดของจุดใด ๆ ในระบบ UTM ได้ 

 
1.3 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประกอบ ส าหรับกล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station)  

พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด จ านวน 1 ชุด จะต้องประกอบไปด้วย 
1.2.1 แบตเตอร่ีชนิด Li-ion ส าหรับใช้ภายในตัวกล้องแบบประจุไฟฟ้าได้ จ านวน 2 ก้อน 
1.2.2 เคร่ืองประจุไฟฟ้า (Battery Charger) ส าหรับแบตเตอร่ีใช้ภายในตามที่เสนอจ านวน 1 ชุด  
1.2.3 ขาตั้งกล้องแบบชักเลื่อนเข้า-ออกได้เพื่อปรับระดับความสูง จ านวน 1 ชุด 
1.2.4 ขาตั้งกล้องแบบชักเลื่อนเข้า-ออกได้เพื่อปรับระดับความสูงพร้อมเป้าปริซึมสะท้อนแสงชนิด 1 ดวงพร้อมแท่น

เล็งแท่นตั้งชนิดมีช่องดิ่งและระดับฟองน้ า จ านวน 1 ชุด 
1.2.5 ปริซึมสะท้อนแสงชนิด 1 ดวง พร้อมเสาประกอบปริซึม (Prism Pole) และระดับฟองกลม  จ านวน 1 ชุด 
1.2.6 สายเคเบิลส าหรับโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องส ารวจเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้จ านวน 1 เส้น 
1.2.7 กล่องบรรจุกล้องส ารวจแบบประมวลผลรวมพร้อมหูหิ้วหรือสายสะพาย จ านวน 1 กล่อง 

 
2. เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม 

2.1 กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ านวน 1 ชุด ที่จัดซื้อคร้ังนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน 
2.2 หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


