
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์  ระบบส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร (13ชั้น)  
2. จ านวนที่ต้องการ 1  ระบบ 

2.1 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 400 kVA พร้อมตู้โครงครอบเสียง    จ ำนวน 1  ชุด 
2.1.1 เครื่องยนต์ต้นก ำลัง (Engine)                จ ำนวน 1  ชุด  
2.1.2 ตัวเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Alternator)               จ ำนวน 1  ชุด 
2.1.3 ตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch)       จ ำนวน 1  ชุด 

2.2 โรงเรือนส ำหรับติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำพร้อมรั้วปิด      จ ำนวน 1  งำน 
2.3 งำนติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร (13ชั้น)  จ ำนวน 1  งำน 

3. รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือผู้ เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ (e-Government Procurement: e-GP) 
3.2 เป็นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวฉีดหรือปั๊มโดยมีกำรควบคุมกำรจ่ำยน้ ำมัน

เชื้อเพลิงทีใ่ช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ สำมำรถผลิตก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 400 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) 320 
กิโลวัตต์ (kW) พิกัดแบบ Standby  Rating ชนิด 3 เฟส 4 สำย 400/230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ที่เพำเวอร์
แฟคเตอร์ 0.8 ที่ควำมเร็วรอบ 1500 รอบ /นำที 

3.3 ตัวเครื่องยนต์ และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต่อด้วย Flexible Coupling และต้องมี Flange ยึดติดระหว่ำงตัว
เครื่องยนต์และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ซึ่งติดตั้งอยู่บนฐำนเหล็กเดียวกัน และมียำงรองรับที่แท่นเครื่องกับฐำน
เพ่ือกันสะเทือน พร้อมน็อตยึดตัวแท่นเครื่องกับฐำนรองรับให้แน่น 

3.4 มีสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพ่ือป้องกันกำรลัดวงจรของระบบไฟฟ้ำระหว่ำงตู้ควบคุมของ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

3.5 มีอุปกรณ์ควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และสวิตซ์สับเปลี่ยนทำงไฟฟ้ำอัตโนมัติ ATS (Automatic Transfer 
Switch) ที่สำมำรถแสดงผลแบบรวมศูนย์ได้ 

3.6 มีชุดโครงครอบชนิดเก็บเสียงสำมำรถวัดเสียงโดยรอบได้ไม่เกิน 85 เดซิเบลที่ 1 เมตรและระบบสีที่ใช้เป็น
แบบระบบกำรพ่นสีฝุ่น (Powder coatings) 

3.7 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน โดยเฉพำะตัวเครื่องยนต์และตัวเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ต้องเป็นรุ่นที่มีกำรผลิตขึ้นในปัจจุบัน โดยมีหนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศ
ไทยและน ำเอกสำรมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรเสนอรำคำ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 400 kVA พร้อมตู้โครงครอบเสียง จ านวน 1  ชุด มีคุณลักษณะเทียบเท่า

หรือดีกว่าดังต่อไปนี้ 
4.1.1 เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Engine)  จ านวน 1  ชุด 

4.1.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวฉีดหรือปั๊มโดยมีกำรควบคุมกำรจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ ส ำหรับขับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยเฉพำะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ จ ำนวนสูบไม่
น้อยกว่ำ 6 สูบ 4 จังหวะ In-Line หรือ V-Line สำมำรถให้ก ำลังม้ำต่อเนื่องในส่วนของ 
Standby Power ได้โดยมีแรงม้ำท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำนที่ 1,500 รอบต่อนำที ตำมมำตรฐำน 
SAE หรือ DIN หรือ ISO 3046 



4.1.1.2 ระบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ มีหม้อน้ ำรังผึ้ง และพัดลมระบำยควำมร้อนพร้อม Guard เพ่ือ
ป้องกันส่วนที่เคลื่อนไหว 

4.1.1.3 ระบบอัดอำกำศมี  Turbocharger 
4.1.1.4 ระบบควบคุมควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นแบบ Electronic Governor 
4.1.1.5 ระบบน้ ำมันเชื้อเพลิง มีปัม๊ และหัวฉีดเป็นแบบ Direct Injection 
4.1.1.6 สตำร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงขนำด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ขนำด 12 โวลต์ 

ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 แอมป์/ชั่วโมง จ ำนวน 2 ชุด 
4.1.1.7 ระบบไอเสียต้องมีท่อเก็บเสียงชนิด Residential หรือดีกว่ำ พร้อมท่ออ่อน (Flexible Tube) 

ส่วนที่อยู่ภำยในอำคำรให้ใช้ฉนวน และอลูมิเนียมหุ้มรอบท่อเพ่ือป้องกันควำมร้อน และส่วนที่
ต่อออกภำยนอกอำคำรให้ใช้ข้อต่อโค้ง ห้ำมใช้ข้อต่อฉำกเด็ดขำด 

4.1.1.8 ถังน้ ำมันเชื้อเพลิงมีควำมจุน้ ำมันไม่น้อยกว่ำ 1500 ลิตร โดยสำมำรถเดินเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้
ใช้งำนต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมง ที่โหลดเต็มพิกัด 100% พร้อมอุปกรณ์อย่ำงน้อย ดังนี้ 
Valve Drain Pipe, Air Vent Pipe และมำตรแสดงระดับน้ ำมัน 

4.1.1.9 มีระบบส ำหรับชำร์จไฟฟ้ำเข้ำแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนต์ท ำงำน 
4.1.1.10 มำตรวัดต่ำงๆ ของเครื่องยนต์ (หรือให้แสดงค่ำที่ชุดควบคุมได้) อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

4.1.1.10.1 มำตรวัดชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ 
4.1.1.10.2 มำตรวัดอุณหภูมิของน้ ำระบำยควำมร้อนของเครื่องยนต์ 
4.1.1.10.3 มำตรวัดแรงดันน้ ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ 
4.1.1.10.4 มำตรวัดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 

4.1.1.11 ระบบควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องก ำ เนิดไฟฟ้ำต้องเป็นแบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor)  โดยเครื่องยนต์จะต้องดับเครื่องยนต์เองโดยอัตโนมัติ พร้อมมีสัญญำณไฟ
แสดงที่ตู้ควบคุม และสัญญำณเสียง ซึ่งสำมำรถ Reset ให้อยู่ในสภำวะปกติได้และมีระบบ
ป้องกันไม่น้อยกว่ำ ดังนี้ 

4.1.1.11.1 ควำมดันน้ ำมันหล่อลื่นต่ ำกว่ำปกติ 
4.1.1.11.2 อุณหภูมิของน้ ำระบำยควำมร้อนสูงกว่ำปกติ 
4.1.1.11.3 ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำปกติ 

4.1.2 ตัวเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Alternator) จ านวน 1  ชุด 
4.1.2.1 เป็นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สำมำรถผลิตก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 400 

กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) 320 กิโลวัตต์ (kW) พิกัดแบบ Standby  Rating ชนิด 3 เฟส 4 สำย 
400/230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ที่เพำเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 ที่ควำมเร็วรอบ 1500 รอบ /นำที 

4.1.2.2 สำมำรถจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 400 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) 320 กิโลวัตต์ (kW) ที่พิกัด
แบบ Standby Rating 

4.1.2.3 เป็นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำชนิดไม่มีแปรงถ่ำน (Brushless) ระบำยควำมร้อนด้วยพัดลมซึ่งติด บน
แกนเดียวกับ Roter ตำมมำตรฐำน ISO หรือ NEMA หรือ VDE หรือ BS หรือ TIS 

4.1.2.4 กำรควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ำเป็นแบบ Solid State ที่มีค่ำ Voltage Regulation ต้องไม่เกิน
กว่ำ ±0.5% จำก No Load ถึง Full Load ที่เพำเวอร์แฟคเตอร์มีค่ำระหว่ำง 0.8 ถึง 1 ที่
ควำมเร็วรอบเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อยกว่ำ 4% 

4.1.2.5 ฉนวนของ Rotor และ Stator จะต้องได้มำตรฐำน CLASS H 
4.1.2.6 Excitation System เป็นแบบ Self-Excited หรือ PMG 
4.1.2.7 ต้องทนต่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 300% ของกระแสไฟฟ้ำเต็มพิกัด 



4.1.2.8 ตู้ควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
4.1.2.8.1 ตู้ควบคุมจะต้องออกแบบติดตั้งและทดสอบมำพร้อมกับชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำจำกโรงงำน

ผู้ผลิตชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ซึ่งเหล็กที่น ำมำท ำตู้ต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 
มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิมและพ่นสีทับไม่ต่ ำกว่ำ 2 ชั้น 

4.1.2.8.2 ระบบควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ในกรณีเครื่องยนต์ท ำงำนผิดปกติ ต้องเป็นแบบ
อิเล็คทรอนิคส์ไมโครโปรเซสเซอร์ (Electronic Microprpcessor) โดยจะดับเครื่องยนต์
เองอัตโนมัติพร้อมมีสัญญำณไฟแสดงที่ตู้ควบคุม และสัญญำณเสียง ซึ่งสำมำรถ Reset 
กลับมำให้อยู่ในสภำวะปกติได้ 

4.1.2.8.3 อุปกรณ์สำมำรถวัดค่ำทำงไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำดังนี้ 
4.1.2.8.3.1 Three Phase Current 
4.1.2.8.3.2 Voltage Phase To Phase, Phase To Neutral 
4.1.2.8.3.3 Frequency 
4.1.2.8.3.4 Active Power, Reactive Power 
4.1.2.8.3.5 Power Factor 

4.1.2.8.4 ต้องมีปุ่มควบคุมหรือ Selector Switch ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ไม่
น้อยกว่ำดังนี้ 

4.1.2.8.4.1 Manual Start  
4.1.2.8.4.2 Manual Stop  
4.1.2.8.4.3 Automatic Start  
4.1.2.8.4.4 Test  

4.1.2.8.5 Automatic Safety Control ส ำหรับ Shut Down และสัญญำณเตือนกำรแสดง กำร
ท ำงำน และเหตุขัดข้องอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยดังนี้ 

4.1.2.8.5.1 เครื่องยนต์ขัดข้อง 
4.1.2.8.5.2 แรงดันน้ ำมันเครื่องต่ ำกว่ำปกติ 
4.1.2.8.5.3 อุณหภูมิน้ ำระบำยควำมร้อนสูงกว่ำปกติ 
4.1.2.8.5.4 ควำมเร็วรอบสูงกว่ำปกต ิ

4.1.3 ตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch)  จ านวน 1  ชุด 
4.1.3.1 ตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ เป็นแบบตั้งพ้ืนควำมหนำของเหล็กที่น ำมำท ำตู้มีขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 1.5 มม. ต้องเคลือบสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซ่ี 
4.1.3.2 บัสบำร์ทองแดงที่ใช้ในกำรประกอบตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ ต้องมีควำมบริสุทธิ์

ไม่น้อยกว่ำ 98% โดยต้องแสดงผลกำรรับรองจำกทำงผู้ผลิต 
4.1.3.3 บัสบำร์ทองแดงต้องท ำสีโดยอ้ำงอิงสีจำกมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำหรือ วสท เป็นหลัก 
4.1.3.4 สวิตช์ตัดตอนแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้องมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 600 A ขึ้นไป 
4.1.3.5 สวิตช์ตัดตอนท ำงำนด้วยระบบไฟฟ้ำ ด้วยกำรควบคุมจำกระบบควบคุมอัตโนมัติ (automatic 

transfer switch , ATS) 
4.1.3.6 ตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ เป็นชนิด ระบบควบคุมอัตโนมัติ (automatic transfer 

switch , ATS) ท ำงำนแยกอิสระระหว่ำงแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ ชั้นที่ 1-6 จ ำนวน 1 ชุด และ ชั้นที่  
7-13 จ ำนวน 1 ชุด 

4.1.3.7 ดิจิตอลเพำเวอร์มิเตอร์ส ำหรับวัดค่ำทำงไฟฟ้ำแต่ละแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1.3.7.1 ค่ำทำงไฟฟ้ำที่สำมำรถวัดได ้



4.1.3.7.1.1 Volatge (Ph-Ph, Ph-neutral) 
4.1.3.7.1.2 Current (Phase, Neutral) 
4.1.3.7.1.3 Active Power (kW Ph, kW Total) 
4.1.3.7.1.4 Reactive Power (kVAR Ph, kVAR Total) 
4.1.3.7.1.5 Apparent Power (kVA Ph, kVA Total) 
4.1.3.7.1.6 Frequency (Hz) 
4.1.3.7.1.7 Active Energy (Import-Export) 
4.1.3.7.1.8 Reactive Energy (Import-Export) 
4.1.3.7.1.9 Apparent Energy (VAh) 
4.1.3.7.1.10 Total Harmonic Distortion (THD-V, THD-I) 
4.1.3.7.1.11 Individual harmonic 63th 

4.1.3.7.2 ควำมเที่ยงตรงแม่นย ำ (Accuracy Class) 
4.1.3.7.2.1 Voltage (Class 0.1%) 
4.1.3.7.2.2 Current (Class 0.1%) 
4.1.3.7.2.3 Neutral Current (Class 0.5%) 
4.1.3.7.2.4 Active Power (Class 0.2%) 
4.1.3.7.2.5 Reactive Power (Class 1.0%) 
4.1.3.7.2.6 Apparent power (Class 0.5%) 
4.1.3.7.2.7 Power Factor (Class 0.25%) 
4.1.3.7.2.8 Frequency (Class 0.2%) 
4.1.3.7.2.9 Active Energy (Class 0.2S) 
4.1.3.7.2.10 Reactive Energy (Class 2.0) 
4.1.3.7.2.11 Apparent Energy (Class 0.5) 
4.1.3.7.2.12 Total Harmonic Distortion (Class 1.0%) 
4.1.3.7.2.13 Unbalance (Class 0.5%) 

4.1.3.8 ดิจิตอลเพำเวอร์มิเตอร์ส ำหรับวัดค่ำทำงไฟฟ้ำต้องมีพอร์ตสื่อสำร Ethernet Port หรือ RS-485 
4.1.3.9 ตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ ติดตั้งระบบ PLC พร้อมหน้ำจอแสดงผล touch panel 

ขนำด 10 นิ้ว มีควำมละเอียดหน้ำจอ 800x480 pixels  
4.1.3.10 หน้ำจอแสดงผล touch panel เป็นชนิด TFT LCD 
4.1.3.11 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (automatic transfer switch , ATS) แต่ละชุดเชื่อมต่อพร้อมส่งข้อมูล

และสั่งงำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำผ่ำนระบบ PLC 
4.1.3.12 ระบบ PLC ภำยในตู้ควบคุมสวิตช์สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ ต้องสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลจำกชุด

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (automatic transfer switch , ATS) และชุดควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ผ่ำนสัญญำณ RS-485 

4.1.3.13 หน้ำจอ Touch Panel หน้ำตู้ควบคุมสวิตช์สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ สำมำรถแสดงผลทำงไฟฟ้ำ
และข้อมูลเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำได้ดังนี้ 

4.1.3.13.1 ทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำหลักของอำคำร แยกอิสระตำมแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ (หม้อแปลงไฟฟ้ำ) 
4.1.3.13.2 แสดงผลสถำนะกำรท ำงำนแบบ Graphic Status 
4.1.3.13.3 แสดงสถำนะแรงดันไฟฟ้ำ (Voltage) 
4.1.3.13.4 แสดงสถำนะกระแสไฟฟ้ำ (Current) 



4.1.3.13.5 แสดงสถำนะก ำลังไฟฟ้ำ (kVA, kVAR, kW) 
4.1.3.13.6 แสดงสถำนะควำมถี่ (Frequency) 
4.1.3.13.7 แสดงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy) 
4.1.3.13.8 ทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 400 kVA) 
4.1.3.13.9 แสดงผลสถำนะกำรท ำงำนแบบ Graphic Status 
4.1.3.13.10 แสดงสถำนะแรงดันไฟฟ้ำ (Voltage) 
4.1.3.13.11 แสดงสถำนะกระแสไฟฟ้ำ (Current) 
4.1.3.13.12 แสดงสถำนะก ำลังไฟฟ้ำ (kVA, kVAR, kW) 
4.1.3.13.13 แสดงสถำนะควำมถี่ (Frequency) 
4.1.3.13.14 แสดงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy) 
4.1.3.13.15 แสดงสถำนะ รอบเครื่องยนต์ (RPM) 
4.1.3.13.16 แสดงสถำนะ ระดับแรงดันแบตเตอรี่ (Battery) 
4.1.3.13.17 แสดงสถำนะ ระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Level) 
4.1.3.13.18 มีระบบส ำรองไฟฉุกเฉินส ำหรับระบบ PLC และ Touch Panel 10 นิ้ว 

4.1.3.14 ผู้ติดตั้งต้องท ำกำรทดสอบค่ำควำมเป็นฉนวน (1000 VDC Insulation Resistance Test) ของ
บัสบำร์ทองแดงระหว่ำงเฟสและโครงตู้ เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน พร้อมแสดงผลกำร
ทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มำตรฐำน พร้อมแสดงผลกำรสอบเทียบของเครื่องมือวัดนั้นๆ 
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ยื่นเสนอรำคำ 

4.1.3.15 ผู้ติดตั้งต้องท ำกำรทดสอบค่ำหลักดิน (Ground Resistance Test) ของตู้เมนไฟฟ้ำ พร้อม
แสดงผลกำรทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มำตรฐำน และพร้อมแสดงผลกำรสอบเทียบของ
เครื่องมือวัดนั้นๆ เพ่ือประกอบกำรส่งมอบงำน 

4.1.3.16 ผู้ติดตั้งต้องท ำกำรทดสอบค่ำภำพถ่ำยทำงควำมร้อน (Thermographic Camera) ของจุดต่อ
ต่ำงๆภำยในตู้ควบคุมสวิตช์ สลับสำยไฟฟ้ำอัตโนมัติและจุดต่อที่ตู้เมนไฟฟ้ำ เพ่ือควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้งำน พร้อมแสดงผลกำรทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มำตรฐำน พร้อมแสดงผลกำร
สอบเทียบของเครื่องมือวัดนั้นๆ เพ่ือประกอบกำรส่งมอบงำน 

4.1.3.17 ผู้ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (automatic transfer switch , ATS) ต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้น ำเข้ำ ที่ถูกต้องโดยน ำหนังสือแต่งตั้งมำประกอบกำรพิจำรณำในวัน
เสนอรำคำ 

4.2 โรงเรือนส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 งาน มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำ โรงเรือนติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองมีลักษณะเป็นพ้ืนตั้งอยู่บนเสำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 ต้น สูงจำกระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร (ป้องกันน้ ำท่วม)  นอกจำกนี้ 
จะต้องมีระยะระหว่ำงเครื่องและขอบรั้วส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 

4.2.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำ โรงเรือนติดต้ังเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ กว้ำง x ยำว x สูง 
ที่จะสำมำรถเก็บเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองได้เป็นอย่ำงดี โดยมีประตูเปิด – ปิด แบบประตูเหล็ก 
หลังคำมุงด้วย Metal sheet หรือดีกว่ำ โครงสร้ำงหลังคำ ต้องสำมำรถถอดได้ เพ่ือเวลำขนย้ำย
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง พร้อมตำข่ำยปิดช่องระบำยลมป้องกันสัตว์ต่ำงๆ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขัดมัน หรือขัดหยำบ หนำไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตรและกดเข็มแบบตำรำงตำมมำตรฐำนวิศวกรรม 
และสำมำรถรับน้ ำหนักได้ตำมมำตรฐำน มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ภำยในไม่น้อยกว่ำ  4 จุด ภำยนอก
ไม่น้อยกว่ำ 4 จุด มีปลั๊กภำยในอำคำรไม่น้อยกว่ำ 4 จุด 



4.2.3 ผู้ เสนอรำคำจะต้องจัดท ำแบบปรับปรุงถนนทำงเข้ำเชื่ อมต่อกับถนนหลัก ตำมแบบร่ำงที่
มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด และผู้เสนอรำคำจะต้องแนบแบบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันเสนอรำคำ 

4.2.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแบบ แบบติดตั้งระบบไฟฟ้ำ แบบโยธำ และแบบโครงสร้ำงโรงเรือนให้เป็นไป
ตำมมำตรำฐำน พร้อมทั้งแผนภำพกำรเชื่อมต่อพร้อมวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้องเซ็นต์รับรอง  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำในวันเสนอรำคำ 

4.3 งานติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13ชั้น) จ านวน 1 งาน มี
คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำแบบ ที่แสดงให้เห็นถึง Lay Out กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆในพ้ืนที่ของอำคำร 
ให้สอดคล้องกับกำรปฎิบัติงำนจริง แสดงรำยละเอียด กำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ รวมไปถึงกำร
เชื่อมต่อทั้งระบบ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันเสนอรำคำ 

4.3.2 สำยไฟและสำยควบคุมต่ำงๆ ต้องท ำเครื่องหมำยให้ชัดเจนที่ปลำยทั้งสองข้ำงของสำยทุกเส้นและมี
เครื่องหมำยตรงตำมวงจรของอุปกรณ์นั้นๆ 

4.3.3 สำยไฟฟ้ำและสำยคอนโทรลที่เดินเชื่อมระหว่ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเข้ำสู่อำคำรต้องมีขนำดตำม
รำยละเอียดในแบบแปลน 

4.3.4 ขนำดสำยไฟฟ้ำต้องได้มำตรฐำนซึ่งสำมำรถรองรับแรงดันและกระแสได้ไม่น้อยกว่ำมำตรฐำนของ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท) 

4.3.5 กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำให้ได้ตำมมำตรฐำนงำนติดตั้งไฟฟ้ำ มำตรฐำนวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
(วสท) 

4.3.6 ผู้ติดตั้งต้องท ำกำรทดสอบค่ำควำมเป็นฉนวน ( Insulation Resistance Test) ของสำยทุกวงจร 
พร้อมแสดงผลกำรทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มำตรฐำน พร้อมแสดงผลกำรสอบเทียบของ
เครื่องมือวัดนั้นๆเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันส่งมอบงำน  

5. เงื่อนไข 
5.1 ก่อนกำรติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ผู้ขำยต้องส่งแบบแปลนกำรติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ แบบตู้ควบคุม

ไฟฟ้ำ ส่วนประกอบของกำรติดตั้งให้พร้อมใช้งำนตำมพิกัดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ติดตั้งให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับครุภัณฑ์ได้ตรวจสอบและให้ควำมเห็นของก่อน 

5.2 ผู้เสนอรำคำต้องมีวิศวกรไฟฟ้ำ (แขนงไฟฟ้ำก ำลัง) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลส ำหรับกำรติดตั้งเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมำตรฐำน โดยน ำส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กว) ประเภท สำมัญวิศวกรไฟฟ้ำ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องมำแสดงต่อคณะกรรมกำร 

5.3 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน และจะต้องผลิตจำกโรงงำนมำไม่เกิน 1 ปี โดยต้องแสดง
หนังสือยืนยันจำกทำงผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยหลักอย่ำงเป็นทำงกำรในวันส่งมอบงำน 

5.4 เครื่องยนต์ และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  ต้องมีนิติบุคคลในประเทศไทยที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย
ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ  3 ปี  โดยมีเอกสำรที่เชื่อถือได้มำยื่นในวันเสนอรำคำ 

5.5 เครื่องยนต์  และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เป็นรุ่นที่ตัวแทนจ ำหน่ำยมีกำรขำยได้หรือออกหนังสือรับรองกำร
ให้บริกำรด้ำนอะไหล่และเทคนิคเครื่องยนต์และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่เสนอ 

5.6 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยชุดเครื่องยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำโดยตรงหรือเป็นผู้แทนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกตัวแทนจ ำหน่ำย และชุดเครื่องยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำที่เสนอรำคำต้องมีใช้แพร่หลำยในประเทศไทย ตำมที่
ระบุไว้ดังนี้ Cummins Power Generation , Caterpillar, F.G.Wilson , Kohler , Denyo , 
Mitsubishi-Generators , Thai-Generator ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ 

 



5.7 คณะกรรมกำรฯ จะน ำข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรผลิต ตลอดจนประวัติกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ของผู้เสนอรำคำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เช่น คุณภำพของผลิตภัณฑ์, ประวัติกำรซ่อมแซม, ผลงำน
กำรบ ำรุงรักษำ, ผลกำรตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนมำของผู้เสนอรำคำ ฯลฯ 

5.8 ผู้เสนอรำคำได้ต้องแนบแคตตำล็อกที่ระบุรำยละเอียดและรำยกำรแสดงกำรท ำงำนหรือ คุณภำพของ
เครื่ อ ง ยนต์ ซึ่ ง แสดงก ำลั ง ม้ ำ  แสดง อัตร ำสิ้ น เปลื อ งน้ ำ มั น เ ชื้ อ เพลิ ง  ก ำลั ง ไฟ ฟ้ำควบคุ ม  
ระบบกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และตู้ควบคุมที่แสดงรำยละเอียดของอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือ 
ประกอบกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำร โดยเสนอแคตตำล็อกทำงเทคนิคต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อทำง
รำชกำร และคณะกรรมกำรย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจำรณำต่อผู้ที่ไม่แนบเอกสำรมำพิจำรณำ คณะ
กรรมกำรฯ สงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำคุณลักษณะเทคนิคที่ดีกว่ำ เพื่อประโยชน์กำรใช้งำนของทำงรำชกำร 
โดยผู้เสนอรำคำต้องแสดงรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  1. เครื่องยนต์ 
  2. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
  3. ตู้ควบคุมและระบบควบคุมของชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
                    4.    โรงเรือนและงำนติดตั้งระบบ 

5.9 กำรทดสอบผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรทดสอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำชนิดใช้งำนต่อเนื่อง โดยขณะทดสอบ 
แรงดันไฟฟ้ำ และควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 4.5 % โดยท ำกำรทดสอบ ดังนี้ 

    1. Load 75%   ของก ำลังเต็มที่เป็นเวลำ 30 นำที 
    2. Load 100%  ของก ำลังเต็มที่เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง 

โดยค่ำใช้จ่ำยและอุปกรณ์ในกำรทดสอบ ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำมำทดสอบให้ครบตำมรำยกำรโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้นกับทำงผู้ซื้อ และทำงผู้เสนอรำคำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรส่งมอบงำน 

5.10 กำรส่งมอบงำนผู้ประกวดรำคำได้ต้องติดตั้ง และทดสอบเครื่องก ำเนิดฟ้ำใช้งำนได้ดีและส่งเจ้ำหน้ำที่
มำร่วมทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องและอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในเงื่ อนไข พร้อมทั้งน้ ำมัน 
เชื้อเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่ำงที่จ ำเป็นในกำรทดสอบมำเองตลอดจนต้องแนะน ำ และ  
ฝึกสอนเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถ Operate เครื่องได้เองโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้นและส่งมอบสิ่งต่อไปนี้
ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับด้วย คือ 

    1. As Build Drawing    จ ำนวน 1 ชุด 
    2. Schematic Circuit Breaker   จ ำนวน 1 ชุด 
    3. Alternator Instruction Book             จ ำนวน 1 ชุด 
    4. Engine Parts Catalog Book             จ ำนวน 1 ชุด 
    5. Engine Operation Book   จ ำนวน 1 ชุด 
    6. User Manual     จ ำนวน 1 ชุด 
    7. Standard Tools                                         จ ำนวน 1 ชุด 
    8. คู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์  จ ำนวน 1 ชุด 
     เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
5.11 และสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่มีควำมจ ำเป็นต่อระบบ ผู้ขำยส่งมอบพร้อมกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยไม่คิด

ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
5.12 กำรรับประกันผู้ขำยต้องรับประกันเครื่องยนต์และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเป็นเวลำ 2 ปี หลังจำกวันส่งมอบ 

หำกเกิดกำรขัดข้องในระหว่ำงประกันเนื่องจำกกำรใช้งำนหรือเกิดจำกเหตุต่ำงๆ ผู้ขำยจะต้องรีบเข้ำ
ด ำเนินกำรแก้ไขให้ภำยในเวลำ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้ใช้กำรได้เป็นปกติ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยจำกทำงผู้ซื้อ  



5.13 ภำยในระยะเวลำประกันคุณภำพ ผู้ขำยต้องให้บริกำรตรวจสอบและให้บริกำรบ ำรุงรักษำทุกๆ 3 เดือน
จ ำนวน 8 ครั้ง ในระยะเวลำ 2 ปี ที่รับประกัน และต้องท ำแผนบ ำรุงรักษำ ส่งให้กับทำงทำงผู้ซื้อในวัน
ตรวจรับงำน  

5.14 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องแจ้งรำยชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆให้กับ
มหำวิทยำลัยเพื่อใช้ส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน เป็นอย่ำงน้อยดังนี้  

5.14.1 ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
5.14.2 ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค 
5.14.3 ผู้จัดกำรโครงกำร 
5.14.4 ผู้บริหำรที่มีอ ำนำจตัดสินใจของผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง กรณีกำรประสำนงำนในกรณีอ่ืนๆ ประสบ 

          ปัญหำ 
5.15 เอกสำรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฉบับภำษำไทยหรือฉบับภำษำอังกฤษเท่ำนั้น หำกเอกสำรเป็นฉบับ 

ภำษำอ่ืนๆ ผู้เสนอต้องด ำเนินกำรแปลเอกสำรนั้นโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมกำร
สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรด ำเนินกำรประกวดรำคำได ้ 

5.16 ในกำรจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำต่ ำสุด 
6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์     90 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน    2   ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ         อำคำรเรียนรวมและปฎิบัติกำร(13ชั้น) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
            มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี  
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 

       (นำยวรพันธ์  สำระสุรีย์ภรณ์) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 

       (นำยณัฐวุฒิ   อินทรักษ์) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 

       (นำยโกวิท สดแสงจันทร์)         

            

    
    
 
 
                   ลงชื่อ.......................................................หัวหน้ำหนว่ยงำน 
                               (นำยนิติ  วิทยำวิโรจน์) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


