
 

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีอิเล็กทรอนิกส์ 
แผ่นที่ 1 ของ 12 แผ่น 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ   

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

 

1. ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไปโดยใช้สื่อหลัก อันได้แก่ เอกสารการสอนและสื่อเสริม เช่น รายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง 
เป็นต้น มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ ตลอดจน
ความรู้ทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับชมรับฟังได้อย่างทั่วถึงกว้างขวาง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญต่ออาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (EBPC) 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบภารกิจในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัย ให้ได้รายการที่มีคุณภาพ เพ่ือน าออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel)   

เนื่องจากระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (EBPC)  ได้แบ่ง
ระบบไฟฟ้าเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 อาคารส่วนเดิมรับไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้านครหลวง 1 ชุด 
มาเข้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000KVA และส่วนที่ 2  อาคารส่วนต่อเติมรับไฟฟ้าจากสายส่งของการ
ไฟฟ้านครหลวงอีก 1 ชุด มาเข้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA แต่เนื่องจากในปัจจุบัน มักเกิดปัญหา
กระแสไฟฟ้านครหลวงดับบ่อยครั้ง  มีผลกระทบต่อการผลิตรายการของมหาวิทยาลัย   

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองให้กับอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
(EBPC) ในส่วนของอาคารเดิมไปแล้วเมื่อปี 2557 โดยในส่วนของอาคารต่อเติม มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้ง
ของเดิม ขนาด 100 KVA หมายเลขครุภัณฑ์ มสธ. 6115-001-0001/1-42 ใช้งานมาแล้ว 18 ปี ปัจจุบันไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ ทดแทนเครื่องเดิม เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ STUDIO TV-4 
ชุดตัดต่อแบบ NON-LINEAR ในกรณีไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 

 
 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองให้กับอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (EBPC)  

ส่วนของอาคารส่วนต่อเติม  ให้แก่ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ STUDIO TV-4 และระบบตัดต่อ
รายการโทรทัศน์ รวมถึงระบบอุปกรณ์การออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 



 
แผ่นที่ 2 ของ 12 แผ่น 

 
3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

      5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

   6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

   8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  

   11.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 12.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 13.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 14. ต้องแสดงส าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือส าเนาคู่สัญญาการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่เป็น
คู่สัญญาฉบับเดียวกัน นับย้อนหลังจากวันที่ยื่นเสนอราคาไม่ เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท 
(แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เชื่อถือได้ โดยต้องยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



 
แผ่นที่ 3 ของ 12 แผ่น 

 
4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)  

1. เอกสารแคตตาล็อก หรือรายละเอียด (Data Sheet) หรือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา  

2. ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับอุปกรณ์และ 
ผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3. รายชื่อวิศวกรควบคุมการติดตั้งที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลังระดับสามัญวิศวกร ส าหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
มาตรฐาน โดยต้องส่งหลักฐาน ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
               ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารครบถ้วนทั้ง 3 รายการ และมหาวิทยาลัยถือเป็นสาระส าคัญใน
การพิจารณาและเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอราคา 
 

5.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย    

1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA (STANDBY RATING) 1 ชุด (400/230 V,   
              3 Phase, 4 wire, 50Hz, 1500 rpm, 0.8 P.F CANOPY TYPE) โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้  

1.1 เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Engine) 
1.2 ตัวเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Alternator) 
1.3 ชุดควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Control)     
1.4 ตู้ครอบเก็บเสียง และกันน้ า 

2) สวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ  (Automatic Transfer Switch : ATS)  1 ชุด 
3) ตู้แผงสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 
4) แท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมโรงเรือน 1 ชุด 

 

1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA  (STANDBY RATING) 1 ชุด (400/230 V,   
3 Phase, 4 wire, 50Hz, 1500 rpm, 0.8 P.F CANOPY TYPE) ซึ่งประกอบส าเร็จรูปจาก
โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีส่วนประกอบดังนี้  

1.1 เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Engine)  
        คุณลักษณะทั่วไป 
       F1.  เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล แบบไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อน 
             ด้วยน้ า มีพัดลมระบายความร้อน ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงมีปั๊ม หัวฉีดแบบ  
              Direct injection หรือ Common Rail หรือดีกว่า และมี Turbocharger  
   F2.  ระบบหล่อลื่นชนิดมีไส้กรอง 
   F3.  การสตาร์ทเครื่องยนต์ใช้ DC Motor 12 Volts หรือ 24 Volts โดยใช้ 
            แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 
   F4.  มีระบบตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง 
 



 
แผ่นที่ 4 ของ 12 แผ่น 

 
คุณลักษณะทางเทคนิค 

    S1  เครื่องยนต์มีก าลังไม่น้อยกว่า 135 HP ที่ 1500 รอบต่อนาที (Stanby  
                                     Rating) ตามมาตรฐาน SAE หรือ DIN หรือ ISO หรือ BS หรือ JIS 
   S2  ระบบควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นแบบ Electronic Governor  
           หรือ Electric สามารถควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Speed Engine) ใน 
                     สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Load จาก No Load ถึง Full Load และ  
          Steady State ได้ไม่เกิน ± 0.25% ของ Rated Speed โดยติดตั้งจากโรงงาน 
          ผูผ้ลิตเครื่องยนต์ 
   S3  อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน (Fuel Consumption) ไม่เกิน 25 ลิตร/ชั่วโมง  
    S4  Battery Charging Alternator ที่ 12 Volts หรือ 24 Volts ไม่น้อยกว่า 35 Amps                             
    S5  System Designed for Ambient ไม่น้อยกว่า 50˚C   
     

1.2  ตัวเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Alternator) 
     คุณลักษณะทั่วไป 
    F1.  ตัวเครื่อง Alternator เป็นแบบ Brushless Type ระบบระบายความร้อนโดย 
                                     ใช้ใบพัดต่อตรงกับเครื่องยนต์ต้นก าลัง ติดตั้งอยู่บนฐานเหล็กเดียวกัน ตาม  
          มาตรฐาน BS หรือ IEC หรือ NEMA หรือ VDE 
   F2.  ฉนวนของขดลวด Stator และ  Rotor ต้องได้มาตรฐาน Class H 
   

    คุณลักษณะทางเทคนิค 
    S1.  สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 KVA Standby Rating  
                                    (80KW ที่ PF 0.8) 
   S2.  มีค่า Rate Voltage 380-415 Volts, 3 Phase, 4 Wire, 50Hz. 
    S3.  มี Exciting System เป็นแบบ Permanent Magnet (PMG) 
    S4.  ระบบควบคุมแรงดัน ประกอบด้วย Automatic Voltage Regulator (AVR)  
          แบบ Electronic Control สามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า Voltage  
           Regulation ไม่เกิน ± 0.5% ของ Rated Voltage จาก No load ถึง Full load 
    S5.  มี Maximum Over Speed ไม่น้อยกว่า 2250 รอบต่อนาที (RPM) 
   S6.  มี Telephone Harmonic Factor (THF)  ไม่เกิน 2% 
    S7.  มี Circuit Breaker ส าหรับป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 160 A  
          ชนิด Mold Case Circuit Breaker (MCCB) ได้มาตรฐาน NEMA หรือ ANSI    
                   หรือ VDE หรือ UL หรือ IEC  
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1.3 ชุดควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า      

  คุณลักษณะทั่วไป 
 F1.  เป็นชุดควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่สามารถควบคุมและป้องกันเครื่องยนต์,  
           Alternator ตามมาตรฐาน BS หรือ EN หรือ ANSI หรือ CE 
 F2.  เป็นชุดควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Controller) และ  
        สามารถเพ่ิมฟังก์ชั่นการสั่งงานระยะไกลผ่าน Port RS232 หรือ RS485 ไดใ้น 
        อนาคต 
 F3.  มีปุ่มเลือกหรือ Push Button ส าหรับเลือกการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
                ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ STOP หรือ Reset, Auto, Manual และ Start  
  F4.   มีสัญญาณแจ้งเตือนแบบ LED Display และสามารถเลือกโปรแกรม Alarm  
         ที่ส าคัญเพ่ือแจ้งเตือนร่วมกับการแสดงผลบนหน้าจอแบบ LCD ได้เป็น 
                มาตรฐานรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 
  F5.   สามารถวัดและอ่านค่าได้แบบ LCD Display แสดงค่าต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังนี้ 

- ค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส (Ampere) , แรงดันไฟฟ้า (Voltage), 
กิโลวัตต์ (KW)  กิโลโวลต์แอมป์ (KVA), ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
(Engine Speed), ชั่วโมงการท างานของเครื่องยนต์ ((Engine Hour)   

 

1.4  ตู้ครอบเก็บเสียง และกันน้ า 
   คุณลักษณะทั่วไป 

F1.   เป็นตู้ครอบเก็บเสียง และกันน้ า ที่ประกอบส าเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต  
       เดียวกันกับชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านมลภาวะเสียง  
       2000/14/EC หรือดีกว่า 

     F2.   โครงตู้ (โครงผนัง และโครงหลังคา) ท าจากวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทาน 
   F3.   ผนังภายนอกตู้ทุกด้าน ต้องผลิตโดยพับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก พับขอบโค้งมน 
           เพ่ือความแข็งแรง ไม่มีการเชื่อมตามแนวขอบ   
   F4.   ผนังภายในทุกด้านบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงตามที่ผู้ผลิตแนะน า ยกเว้นด้าน 
            ระบายลมเข้าและออก   
   F5.   มีระบบท่อไอเสีย และหม้อพักไอเสีย จะต้องอยู่ภายในตู้เท่านั้น   
    F6.   ผนังของตู้ด้านข้าง 2 ด้าน มีประตูท่ีเปิดได้ 2 บาน พร้อมกลอนล็อคประตู  
           เมื่อเปิดประตูออก สามารถท าการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้อย่าง 
             สะดวก 
    F7.   มีกลอนประตู บานพับเป็นเหล็กซิงก์ ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธ ีHot Dip  
            Galvanized   
    F8.  การท าสีใช้กระบวนการท าสีแบบเคลือบสีผง 
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   F9.   มีถังน้ ามันเชื้อเพลิงที่ฐานใต้เครื่อง มีขนาดและปริมาตรที่สามารถรองรับการ 
           ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง พร้อมมาตรวัดแสดงระดับน้ ามัน 
           F10.  บานประตูด้านอุปกรณ์ควบคุมต้องติดตั้งกระจกนิรภัยที่สามารถเห็นการ 
           ท างานของอุปกรณ์ควบคุม และติด Seal กันน้ า  
 

    2)  สวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch : ATS) 1 ชุด   
      คุณลักษณะทั่วไป 

F1.  เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบเป็นชุดส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ ระหว่าง  
  เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า จากสายส่งของการไฟฟ้า ตามมาตรฐาน UL  
       หรือ IEC 
F2.  เป็นอุปกรณ์ประเภท Change Over พร้อมมีระบบการท างาน แบบ manual ใน  
       กรณีท่ีระบบอัตโนมัติขัดข้อง 
F3. มีชุดควบคุมสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS Controller) ที่เป็น  
      ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าหน่วง   
      เวลา เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และหน่วงเวลาก่อนการสับเปลี่ยนสวิทช์  

 

         คุณลักษณะทางเทคนิค 
S1.  Rated System Voltage    :   ไม่น้อยกว่า  415 VAC 

    S2.  Rated Frequency  :   50 Hz 
     S3.  Rated Current   :   ไม่น้อยกว่า 160 A 
     S4.  Short Circuit Withstand  :   ไม่น้อยกว่า 36 KA 

 

     3)  ตู้แผงสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 
               คุณลักษณะท่ัวไป 
     F1.  เป็นแผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ าแบบตั้งพ้ืน  (Floor Standing)  รูปแบบ (Form)  2a 
   F2.  โครงสร้างของแผงสวิทช์เป็นแบบ Self-Standing Metal Structure  โครงสร้างส่วน 
         เสริมความแข็งแรงท าด้วย Alu-Zinc หรือ Galvanize Sheet Steel  ความหนาไม ่
         น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

F3.  ส่วนฝาทุกด้านของตู้แผงสวิทช์ท าด้วย  Alu-Zinc หรือแผ่นเหล็ก Galvanize หนา                    
         ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP41 
   F4.  ภายในห้องของตู้แผงสวิทช์แต่ละส่วนต้องจัดแบ่งเป็นช่อง (Compartment) อย่างน้อย  
         3 ช่อง ท าจากเหล็ก Alu-Zinc หรือ Galvanize หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ดังนี้ 

1) Circuit Breaker Compartment ส าหรับติดตั้ ง อุปกรณ์ตั ด - ต่ อ
วงจรไฟฟ้า 
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2)  Metering & Control Compartment  ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัด, 

อุปกรณ์ป้องกัน, ชุดควบคุมอุปกรณ์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ และ 
Terminal Block  ส าหรับต่อสายระบบควบคุม และสัญญาณเตือน 

3)  Bus bar & Cable Compartment ส าหรับติดตั้ง Bus bar ในแนวตั้ง
และแนวนอน 

F5.  แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ าต้องผ่านการทดสอบ Type Test ชนิดเต็มรูปแบบตาม
มาตรฐาน IEC 60439-1 หรือ IEC 439-1 หรือ IEC 61439-1  จากสถาบันทดสอบ 
KEMA หรือ  ASTA หรือ NETA หรือ VDE ผลิตจากโรงงานทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO9001 

F6.  มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) ชนิด Type I และ Type 
II ส าหรับป้องกันระบบไฟฟ้า AC และชนิด Type III ส าหรับป้องกันไฟฟ้า DC 

F7.  มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิด Electricity Meter แสดงผลเป็นตัวเลข มี Voltage 
System 400V 3 Phase, ความถี่ 50 Hz Accuracy class 1 หรือดีกว่า  ระดับการ
ป้องกัน ไม่ต่ ากว่า IP 20  

  

คุณลักษณะทางเทคนิค 
  S1.  Rated Voltage   :   415/240 Volt 
  S2.  System Wiring :   3 Phase 4 Wire 

   S3.  Rated Current :   ไม่น้อยกว่า 160 A 
   S4.  Short Circuit   :   ไม่น้อยกว่า 36 KA/1Sec 
 
 

4)  แท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมโรงเรือน 1 ชุด 
          คุณลักษณะทั่วไป 

F1.  เป็นแท่นวางแบบใช้โครงสร้างเหล็กมีขนาดความสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร ความกว้าง  
      ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
F2.  สามารถรองรับน้ าหนักของชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KVA ได้อย่าง 

         มั่นคงแข็งแรง 
  F3.  มีหลังคาคลุมที่เป็นโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal Sheet  
 
 

     ข้อก าหนดการติดตั้ง 
1) ก่อนการติดตั้งผู้เสนอราคาต้องท าการส ารวจพ้ืนที่การติดตั้ง พร้อมจัดท าแบบ Shop Drawing  

งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งตู้แผงสวิทซ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาอนุมัติ 
2) ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดค านวณ และออกแบบโครงสร้าง  ฐานราก, หลังคาโรงคลุม

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมจัดท าแบบงานก่อสร้าง  โดยมีค ารับรองของวิศวกรโยธา และแนบ
เอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรหรือสูงกว่า 
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3) ผู้เสนอราคาต้องจัดส่ง Work Schedule รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Shop 

Drawing  แบบก่อสร้างแท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมโรงเรือน เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

4) ผู้เสนอราคาต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากโรงงานผู้ผลิตให้
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง 

5) แบบและลักษณะของตู้ครอบเก็บเสียงและกันน้ า ที่ติดตั้งบนแท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อม
โรงเรือน เป็นแบบแสดงแนวทางโดยประมาณเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบจากสถานที่จริง
ก่อนด าเนินการ 

6) ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัย (จป.)  มาประจ าที่มหาวิทยาลัย 
ระหว่างด าเนินการติดตั้ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยส่วนบุคคลขั้นพ้ืนฐานให้กับช่าง
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยในการท างานตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และต้องสวมใส่อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 

7) การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎการเดินสายและติดตั้งทางไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
หรือมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

 

การด าเนินการติดตั้ง 
 การติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตู้ครอบเก็บเสียงและกันน้ า  แท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมโรงเรือน 
และตู้แผงสวิทช์โอนถ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติชุด ATS งานติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบ
ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมโรงเรือนท าด้วยโครงสร้างเหล็กยกสูงจากพ้ืน 1 เมตร ฐาน
แท่นเครื่องเป็นเหล็ก  โครงหลังคาเป็นเหล็กมุงด้วย  Metal Sheet  โดยติดตั้งบริเวณด้านข้าง
อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ตามแบบ 

2) ติดตั้งตู้แผงสวิทช์โอนถ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 2 ภายในอาคาร 
EBPC ส่วนต่อเติม (ห้อง 4215) ภายในตู้แผงสวิทช์ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 

2.1  เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า  (Digital Meter) 
2.2  ชุดควบคุมสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS Controller)  
2.3  สวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) 
2.4  อุปกรณ์ตัด - ต่อ (Circuit Breaker) ชนิด 3P ขนาดไม่น้อยกว่า 50AT/63AF จ านวน   
      4 ชุด 

2.5  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) Type I ส าหรับ
ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (Power Supply) มีMax Continuous AC Voltage Uc 
255V, Impulse Current Limp (10/350) µs Limp 25  KA/Pole และ Voltage 
Protection Level ≤ 2.5 KV (ตาม IEC 61643-1 หรือ IEC 61643-21 หรือ วสท.) 
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2.6  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) Type II ส าหรับ

ป้องกันไฟกระโชกที่จะเข้ามาทางด้านเมนไฟฟ้าที่ต่อกับชุดควบคุมมีขนาด 4 Pole, 
Nominal Voltage 2 3 0V, Max Continuous Operating Voltage 275V, Max 
Discharge Current (8/20) 40 KA (ตาม IEC หรือ วสท.) 

2.7  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) Type III เพ่ือป้องกัน
ไฟกระโชก ที่จะเข้ามาทางระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ เป็นชนิด 2 Pole,  
24 Volt, Nominal Discharge Current  (8/20) 1 KA หรือดีกว่า    

3) ติดตั้งตู้ครอบเก็บเสียงเพ่ือลดเสียงลงเหลือประมาณไม่เกิน 85 dBA ที่ 1 เมตร หรือดีกว่าที่ 
100% Load วัดจากผนังทั้ง 4 ด้าน  ไม่รวมเสียงรอบข้าง  

4) ติดตั้ง Motor Pump และ Hand Pump ส าหรับสูบน้ ามันจากภายนอกเข้าไปเก็บในถัง 
5) ติดตั้งสายไฟฟ้าจากตู้ Generator Cabinet ไปยังจุดต่อสายไฟฟ้า (ระยะทางประมาณ 40 เมตร) 

เพ่ือเชื่อมต่อสายไฟฟาไปแผงสวิทช์โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติด้วยสายไฟฟ้าขนาด (3 x 70 
SQ.MM., 1 x 70 SQ.MM. NYY)  และสายไฟฟ้าขนาด 35 SQ.MM. NYY ใน Ladder 

6) รื้อถอนชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเดิมพร้อมสายไฟฟ้าที่ติดตั้งระหว่างชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ ATS                  
ชุดเดิม 

7) รื้อถอนตู้ ATS ชุดเดิม และเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าตู้ UPS ด้วยสายไฟฟ้าเดิม กรณีสายไฟฟ้ายาวไม่
พอให้ติดตั้งสายไฟฟ้าเพ่ิม    

8) สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 11-2553  เป็นผลิตภัณฑ์ของ Thai 
Yazaki หรือ Phelps Dodge หรือ Bangkok Cable หรือ CTW 

9) เดินสายไฟฟ้าระบบ  Control  ในท่ออโลหะ จากชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามาท่ีตู้แผงสวิทช์โอน
ถ่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 

10) ท่ออโลหะท่ีใช้ต้องเป็นชนิด HFT ทนความร้อนไม่มีควันพิษ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน 
IEC61386-21 หรือ ICE 60423 

11) ติดตั้งตู้ Load Center ภายในแท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 6  
SQ.MM., 2.5 SQ.MM. /G จาก Load ของตูถ้่ายโอนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติเพ่ือจ่ายให้กับแสง
สว่าง และมอเตอร์ปั๊มน้ ามัน   

12) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในแท่นวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 โคม 
13) ระหว่างการรื้อถอนชุด ATS ชุดเดิม เพื่อติดตั้งชุดใหม่ ผู้ขายจะต้องจัดหาชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมสายไฟฟ้ามาต่อใช้ชั่วคราว เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ UPS 
ขนาด 30KVA ของอาคาร EBPC เพ่ือให้สามารถผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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   ข้อก าหนดการท างานของระบบควบคุม (Control Operation) เมื่อติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จ มี  
    การท างานได้ดังนี ้ 

1) ตรวจสอบแรงดัน กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ในกรณีเฟสใดเฟสหนึ่งหรือทั้งสามเฟสสูงหรือต่ า
กว่า 10% ของแรงดันที่ใช้ปกติ หรือแรงดันของการไฟฟ้าขาดหาย ระบบควบคุมต้องส่ง
สัญญาณไปสตาร์ทเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ และท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าภายใน 10 วินาที  โดยชุด ATS จะต้องท างานลักษณะปลดการเชื่อมต่อจากการ
ไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า    

2) การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกไม่ติด ระบบควบคุมจะสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์อีก 3 ครั้ง โดยสามารถ
ปรับตั้งระยะเวลาการสตาร์ทครั้งต่อไปได้ เมื่อสตาร์ทครบ 4 ครั้งแล้วเครื่องยนต์ไม่ติด ระบบ
ควบคุมจะต้องสั่งหยุดการสตาร์ทพร้อมกับมีสัญญาณเสียงและแสงเตือน 
 

3) เมื่อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ระบบควบคุมจะสั่ง ATS สับเปลี่ยน
ต าแหน่งไปรับกระแสจากการไฟฟ้า หลังจากนั้นเครื่องยนต์จะต้องเดินเบาเพ่ือระบายความร้อน
ออกก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการดับเครื่องยนต์และสามารถตั้งเวลาการดับเครื่องยนต์ได้ 

 

4) ระบบควบคุมจะต้องท าการก าหนดให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าติดเครื่องได้เองทุก 7 วัน  โดยไม่จ่าย 
Load และถ้าหากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าผิดปกติในขณะที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าก าลัง
เดินเครื่องอยู่  อุปกรณ์ ATS ต้องท างานโดยอัตโนมัติ 

5) เมื่อเกิดกรณีเครื่องยนต์หรือ Alternator และระบบอ่ืน ๆ ท างานผิดปกติ  ระบบควบคุมต้อง
ท าการดับเครื่องยนต์เองโดยอัตโนมัติ  มีสัญญาณแสดงที่ตู้ควบคุม  สามารถ Reset ให้กลับมา
อยู่ในสภาวะปกติได้ โดยมีระบบป้องกันอย่างน้อยดังนี้ 

5.1   Low Oil Pressure 
5.2   High engine Temperature หรือ High Coolant Temperature 
5.3   Over and Under Speed 
5.4   Emergency Stop 

6) มี Earth Fault Protection เพ่ือตรวจจับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน และสั่งดับเครื่องยนต์
ทันทีเม่ือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินเกินกว่าค่าท่ีตั้งไว้  (สามารถปรับตั้งค่าได้) 

 

     การส่งมอบงาน 
1) ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามรายการละเอียดเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามแบบ  ท าการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน
ภายในเวลา 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

2) ส่งมอบแบบและวงจรไฟฟ้าติดตั้งงานจริง  (As built  Drawing)  ที่เขียนด้วยโปรแกรม AUTO 
CAD และส่งมอบเป็น Flash Drive  จ านวน 3 ชุด และแบบพิมพ์กระดาษ A3 จ านวน 3 ชุด 
โดยต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลัง ระดับสามัญวิศวกรลงนามรับรองแบบ
ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ ในวันตรวจรับงาน 
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3) หนังสือคู่มือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวน  3  ชุด  ประกอบด้วย 

                 3.1  คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ของเครื่องยนต์, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
                           (Alternator) และชุดควบคุม ต้องเป็นต้นฉบับจากผู้ผลิต ประกอบด้วยรายละเอียด  
                            ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และวิธีการแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องส าหรับผู้ใช้งาน   

3.2  คู่มือการบ ารุงรักษาเครื่อง  ประกอบด้วย 
3.2.1 แผนการบ ารุ งรั กษาตามก าหนดระยะเวลาที่ ผู้ ผลิ ตแนะน า   

(Recommended Maintenance Schedules/Plan)  โดยผู้ขายต้อง
แนบแผนการบ ารุงรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยแผนต้องระบุ
รายการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด (ตรวจ, เปลี่ยน, ท าความสะอาด 
หรือแก้ไข) 

3.2.2 คู่มือการบ ารุงรักษา (Maintenance Manual) ต้องเป็นฉบับจริงจาก         
บริษัทผู้ผลิตโดยอย่างน้อยต้องระบุวิธีการซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลา       
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนการบ ารุงรักษาที่ผู้ผลิตแนะน า (Recommended   
Maintenance  Schedules/Plan) 

3.2.3  รายการอะไหล่ (Part  List  Manual) 
4) ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ ามันเต็มถัง และเติมน้ ามันหล่อลื่นให้อยู่ในระดับพร้อมใช้งาน 
5) อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ต้องส่งมอบ มีดังนี้ 

5.1 เครื่องมือประจ าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างดีพร้อมกล่องใส่เครื่องมือ จ านวน 1 ชุด 
      ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5.2 ไส้กรองอากาศ  จ านวน 1 ชุด 
5.3 ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน 1 ชุด 
5.4 ไส้กรองน้ ามันเครื่อง จ านวน 1 ชุด  
5.5  Fuse  ขนาดต่าง ๆ จ านวน 1 ชุด 

6) จัดการฝึกอบรมการใช้งาน และการบ ารุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่า 5 คน) 
อย่างน้อย 2 วัน หรือจนกว่าจะใช้งานได้ ก่อนส่งมอบงาน 

7) ให้ทดสอบการท างาน และสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยใช้ Load Bank  ตามรายการ
ละเอียดตามความต้องการ โดยเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าจ่ายโหลดที่ 0-100% ในเวลา 1 ชั่วโมง 
ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องบันทึกทุก ๆ 10 นาที ทดสอบจ่ายโหลดจริง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้  ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
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   การรับประกัน 
  การรับประกันผลงานมีดังนี้ 

1) ระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ต่าง ๆ และชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว 

2) ตลอดระยะเวลาการรับประกันผู้ขายจะต้องท าการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตามก าหนด
ระยะเวลาการบ ารุงรักษาที่ผู้ผลิตแนะน า (Recommended Maintenance Schedules/Plan) 
หรือตามคู่มือการบ ารุงรักษา (Maintenance Manual) โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่
และค่าแรงงาน ในการบ ารุงรักษา   

   
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์ราคา 
 

7.  ระยะเวลาส่งมอบ  
ภายใน  150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

8.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ 2562 
 

9.  วงเงินในการจัดซื้อ 
ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 

 

หมายเหตุ 
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 

(Term Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  ส่งไปที่กอง
พัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง  E-mail: 
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 
 
 

 

 
 


