


 
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  2/2559        

การซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ลงวันท่ี  13  กันยายน  2559 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ฯ” มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียงและอุปกรณ์การทํางาน
อัตโนมัติ   พร้อมติดต้ัง จํานวน  1  ชุด  

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) โดยมีข้อข้อกําหนดและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

- หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคา 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะไม่เป็นผู้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีได้ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 

2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.8  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีถูก
กําหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
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3.1  ส่วนท่ี 1 ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก) ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น สําเนาใบทะเบียนพานิชย์ (ถ้ามี) สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (1) 
   (4)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือยื่นซองสอบราคาแทน 
                               (5)  เอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนา
ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร , สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ (ส่วนท่ี 1) ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา โดย
ให้แนบไว้นอกซองต่างหาก ตามแบบในข้อ 1.6(1) 

3.2  ส่วนท่ี 2 ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (โดยปิดผนึกใส่ซอง) 
3.2.1  แค็ตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
3.2.2  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 ท้ังหมดท่ีให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในข้อ 1.6 (2) 
3.2.1 สําเนาหนังสือเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  หรือสําเนา 

หนังสือท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นตัวแทนจากผู้จําหน่ายในประเทศ 
4. การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี 
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวน
เงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง   

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้ําอุตรดิตถ์  เลขท่ี 34  หมู่ท่ี 10 ตําบลวังแดง  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอ กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  90 วันทําการหลังจากลง
นามในสัญญาซ้ือขาย 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีสอบ
ราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  สําหรับแคต
ตาล็อกหากเป็นสําเนา หรือรูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับใบรับรองผู้เสนอราคา จะต้องนําต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5. ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.6.  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกชนิดมาพร้อม
กับใบเสนอราคา 

4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  
2/2559  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคาระหว่างวันท่ี  13 กันยายน  2559   ถึงวันท่ี 28 กันยายน  
2559  ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  เลขท่ี 34  หมู่ท่ี 
10 ตําบลวังแดง  อําเภอ ตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาและจะ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันท่ี 29 กันยายน  2559  หากปรากฏต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ 
เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกและศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ 
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ในวันท่ี 29  กันยายน 2559  
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
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เสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
          5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมตํ่าสุด  และไม่เกิน
ราคากลางท่ีกําหนด  
                 5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ เท่านั้น 
             5.3 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของศูนย์ฯ 
                      (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                      (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน                                                                                  
                      (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                          5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์ฯ มี
สิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                         5.5  ศูนย์ฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังศูนย์ฯ 
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็น
เท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินการตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือศูนย์ฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาให้สมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                           5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับคัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) ศูนย์ฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



- 5 - 

 

 

                      ในกรณีนี้หากศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ศูนย์ฯ มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําเม่ือศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติและโอนเงินงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน จากกรมประมง แล้วเท่านั้น 
                           ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับ
ศูนย์ฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ให้ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                      1. เงินสด 
                        2. เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                        3. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4(1) 

            4. หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                         5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

7.การชําระเงิน 
             ศูนย์ฯ จะชําระเงินให้ผู้ขายเพียงงวดเดียวตามราคาขายในสัญญา เม่ือผู้ขายได้ส่ง

มอบพัสดุและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับสิ่งถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ (ทะเบียน) ให้ผู้
ซ้ือเรียบร้อยแล้ว 

8.อัตราค่าปรับ 
             ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของราคา

พัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ 
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
             ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี 

จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากท่ีศูนย์ฯ 
ได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอ่ืนๆ 
     10.1  เงินค่าพัสดุสําหรับงานจัดซ้ือครั้งนี้ ได้รับจากงบประมาณประจําปี 2560  

   10.2  เม่ือศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ
ราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้รับขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้าโดยทาง
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เรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

    (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                          (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
                       10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงศูนย์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข้อ 6 ศูนย์ฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

    10.4 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเติม เง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                       10.5 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดเอกสารสอบราคานี้ได้ ตามความ
เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้รับเอกสารสอบราคาทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดซองสอบราคา 

   10.6  ศูนย์ฯ สามารถยกเลิกการสอบราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว และถือเป็นสิทธิ์ของ 
ศูนย์ฯ ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้   

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                      ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
                        13  กันยายน  2559 
 
 
 
 



รายละเอียดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (DIESEL GENERATOR) 

1. คุณสมบัติของเสนอราคา 
1.1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุ 
1.1.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ราชการ 

1.1.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

1.1.4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (DIESEL 
GENERATOR) และ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH ที่เสนอ หรือได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจําหน่ายโดยต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายโดยหนังสือดังกล่าวจะต้องเป็นฉบับจริงใช้
เฉพาะในการเสนอราคาในครั้งน้ีเท่าน้ัน 

1.2. เง่ือนไขการเสนอราคา 
1.2.1. ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและยังอยู่ในสายการผลิตอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี 
1.2.2. อุปกรณ์ที่เสนอขายต้องได้รับมาตรฐาน ตามที่กําหนดในคุณสมบัติของอุปกรณ์ 
1.2.3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบรายละเอียดแสดงคุณสมบัติของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

(DIESEL GENERATOR) เครื่องยนต์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แผงควบคุม และ AUTOMATIC TRANSFER 
SWITCH มาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย โดยต้องทําเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าต้องการเสนอยี่ห้อใด 
รุ่นใด 

1.2.4. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียวเท่าน้ัน โดยถือราคารวมเป็นหลัก 
1.2.5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีอะไหล่สํารองพร้อมให้บริการภายในระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี นับจากวันตรวจรับ

ไว้ใช้งานเป็นต้นมา 
1.3. ข้อเสนอเก่ียวกับการฝึกอบรม 

1.3.1. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างของหน่วยงาน ให้มีความรู้และความเข้าใจวงจรการทํางานระบบ
เครื่องยนต์อัตโนมัติ การใช้งาน การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบํารุงรักษาเครื่องยนต์พร้อมแจกเอกสาร
ทางวิชาการ คําบรรยายประกอบการฝึกอบรม 

1.3.2. ผู้ขายต้องจัดหาหนังสือคู่มือเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จํานวนอย่างน้อย 3 ชุดแต่ละชุด
ประกอบด้วย 

     การใช้... 
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- การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องยนต์ การถอดและปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 
(TECHNICAL SERVICE MANUAL) และรายละเอียดช้ินส่วนเครื่องยนต์ (PART LISTS) 

- การใช้งาน การถอด และปรับแต่ง GENERATOR 
- รายละเอียดแผงควบคุมอัตโนมัติ 
- รายละเอียดและวงจรของ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH และระบบอัตโนมัติที่ทํางาน

ร่วมกันพร้อมคําอธิบายการทํางานและบํารุงรักษา 
1.4. ข้อเสนอเก่ียวกับการรับประกัน และการบริการบํารุงรักษา 

1.4.1. ผู้ขายต้องทําการแก้ไขบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน
ระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 1 ปี หากพบข้อผิดพลาดชํารุดบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน
ตามปกติของอุปกรณ์ และหากต้องเปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุด หรือบกพร่องน้ัน ให้ผู้ขายนําอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพเดียวกัน หรือดีกว่ามาเปล่ียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.4.2. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเข้าดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ขัดข้องอันเน่ืองมาจากการงานตามปกติ ให้
แล้วเสร็จได้ภายใน 7 วันทําการผู้ขายต้องมีอุปกรณ์สํารองทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.4.3. ผู้ขายต้องจัดให้มีบุลากรที่มีความสามารถให้คําปรึกษาแนะนํา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหว่างการรับประกัน 

2. คุณสมบัติของอุปกรณ์ 
2.1. ระบบ Generator จํานวน 1 ระบบ 

2.1.1. ความต้องการทั่วไป 
2.1.1.1. ผู้รับเสนอราคาได้ต้องจัดหาติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

แสดงค่าโวลท์, และติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น เพื่อให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังกล่าวทํางาน
โดยสมบูรณ์ตามที่ระบุในข้อกําหนดน้ีทุกประการ 

2.1.1.2. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินให้กําลังไฟฟ้าเป็นแบบ Standby rating หรือ Prime rating โดย
มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 KW (125KVA) ที่เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8,3 เฟส 380/220 
หรือ 400/230V,50Hz ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที 

2.1.1.3. ต้องส่งผลการทดสอบโหลดจากโรงงานผู้ผลิต 
2.1.1.4. ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องยนต์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แผงควบคุมและตู้ครอบเก็บเสียง) 

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 
14001 ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
                    2.1.2. ความต้องการ...  
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2.1.2. ความต้องการทางด้านเทคนิค 
2.1.2.1. เครื่องยนต์ 

2.1.2.1.1. เครื่องยนต์ดีเซล Direct InJection จํานวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะตาม
มาตรฐาน ISO 3046 หรือ BS 5514 หรือ DIN 6271 หรือ ISO 8528 

2.1.2.1.2. ระบบท่อไอเสีย ท่อระงับเสียง (Exhaust Silencer) และท่ออ่อน (Flexible 
Exhaust Pipe) ประกอบและติดตั้งภายในตู้ ครอบเก็บเสียง 

2.1.2.1.3. ระบบระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยนํ้า โดยใช้ปั๊ม เพื่อส่งนํ้า
ไประบายความร้อนในส่วนต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วยหม้อนํ้า พัดลม เพื่อระบาย
ความร้อนจากตัวเครื่องยนต์ 

2.1.2.1.4. มีไส้กรองอากาศแบบ Dry Type air filter พร้อม After cooled, Turbo 
Chargerd ช่วยอัดอากาศเข้ากระบอกสูบเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  

2.1.2.1.5. ระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ใช้ Governor แบบ Electrical Governor 
หรือ Mechanical Governor 

2.1.2.1.6. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟตรง 12 หรือ 24 โวลท์ 
พร้อมแบตเตอรี่ Heavy Duty ชนิดกรดกํามะถัน-ตะก่ัว (Lead-acid type) 
และ Automatic Battery Trickle Charge 

2.1.2.1.7. สําหรับป้องกันการทํางานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ และดับเครื่องยนต์โดย
อัตโนมัติสามารถอ่านค่าได้จากจอมอนิเตอร์ อย่างน้อยดังน้ี 
- ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงเกินกําหนด 
- ความดันนํ้ามันหล่อล่ืนต่ําเกินกําหนด 
- อุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินกําหนด 
- ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์บกพร่อง  

2.1.2.1.8. ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิง ต้องเพียงพอที่จะเดินเคร่ืองได้ไม่ต่ํากว่า 8 ช่ัวโมงที่
เต็มพิกัดโหลด ประกอบพร้อมชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

2.1.2.1.9. ชุดควบคุมสามารถควบคุมเครื่องยนต์ ประกอบด้วยมาตราวัดต่าง ๆ เป็นแบบ 
LCD DISPLAY หรือ LED DISPLAY ในชุดควบคุม อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
- มาตรวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น 
- มาตรวัดความดันนํ้ามันหล่อล่ืน 

มาตรวัด... 
 
 
 



- 4 - 

- มาตรวัดความเร็วรอบ 
- มาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่ 

2.1.2.2. เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Alternator) 
2.1.2.2.1. เป็นแบบกระแสสลับไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ต่อโดยตรงเข้ากับเคร่ืองยนต์ 

โดยผ่าน FlexibleLaminate Steel Disk หรือ วิธีอ่ืนที่ผู้ผลิตแนะนําออกแบบ
ให้ระบายความร้อนด้วยพัดลม ซึ่งติดบนแกนเดียวกันกับโรเตอร์ 

2.1.2.2.2. สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380/220V. หรือ 400/230V., 
50Hz ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที 

2.1.2.2.3. ระบบฉนวน ฉนวนของโรเตอร์และสเตเตอร์ต้องได้ตามาตรฐานของ NEMA 
Class H  

2.1.2.2.4. การควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) ใช้ระบบ Automatic Voltage 
Regulator โดยสามารถควบคุมแรงดันจากไม่มีโหลดจนเต็มพิกัดโหลดแรงดันที่
เปล่ียนแปลง 

2.1.2.2.5. ระบบ Exciter เป็นแบบ Self Excited โดยอาศัยแรกติไฟเออร์ทําการแปลงไฟ
สลับเป็นไฟตรง ซึ่งติดต้ังอยู่บนแกนเดียวกันกับโรเตอร์ 

2.1.2.2.6. ระบบการป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีอย่างน้อยดังน้ี 
- แรงดันไฟฟ้าต่ําและสูงเกินกําหนด 
- กระแสเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสูงเกินกําหนด 
- ความถ่ีไฟฟ้าต่ําและสูงเกินกําหนด 

2.1.2.3. แผงควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็น Digital Display 
2.1.2.3.1. ติดตั้งบนแท่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ Microprocessor สามารถวัดค่า

ต่างๆ และมีอุปกรณ์บางส่วนอย่างน้อยดังน้ี 
- กระแสไฟฟ้า AC 
- แรงดันไฟฟ้า AC 
- ความถ่ีกระแสไฟฟ้า AC 
- กระแสไฟฟ้า DC 
- ช่ัวโมงนับการทํางาน 
- ชุดสตาร์ทเครื่องเองอัตโนมัติพร้อมปุ่มกดด้วยมือ 
- ชุดชาร์ทแบตเตอรี่อัตโนมัติ 
- ชุดดับเครื่องฉุกเฉิน EMERGENCY STOP 

                                                                   2.1.2.3.2... 
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2.1.2.3.2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(1) เมื่อแรงดันของการไฟฟ้าเฟสใดเฟสหน่ึงสูงหรือตํ่าหว่า 10% ของแรงดันที่

ใช้งานปกติ หรือสามารถปรับค่าได้ ระบบควบคุมต้องทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทโดยอัตโนมัติและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อม
จ่ายกําลังไฟฟ้า 

(2) สามารถต้ังค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1 ถึง 10 วินาที
หรือดีกว่า 

(3) สามารถควบคุมเวลาการสตาร์ทของเครื่องยนต์ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ท
คร้ังแรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยสามารถตั้งระยะเวลาสตาร์ทครั้งต่อไปได้ เมื่อ
สตาร์ทครบ 3 ครั้งแล้วเครื่องยนต์ไม่ติด เครื่องยนต์ต้องหยุดสตาร์ท 

(4) และสามารถตั้งเวลาในการถ่ายโดน Load ได้ในช่วงเวลา 1 - 30 วินาที 
หรือดีกว่า 

(5) เมื่อแรงดันไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาตามปกติ Automatic Transfer Switch 
จะต้องสับเปล่ียนตําแหน่งไปยังการจ่ายไฟฟ้า โดยสามารถตั้งเวลาได้ 1 ถึง 3 นาที 

(6) เมื่อ Automatic Transfer Switch เปล่ียนกลับไปจ่ายโหลดจากการ
ไฟฟ้าแล้ว เคร่ืองยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกเสียก่อน และจะต้องสามารถตั้งเวลาการดับ
เครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1 ถึง 5 นาที 

(7) ระบบควบคุมจะต้องควบคุมให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าติดเครื่องได้อัตโนมัติ
ทุกๆ 7 วัน โดยไม่จ่ายโหลดสามารถตั้งเวลาได้ 1 ถึง 5 นาที และถ้าหากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเกิดผิดปกติขณะ
เครื่องยนต์กําหลังเดินเครื่องอยู่ชุด Automatic Transfer Switch ต้องทํางานโดยอัตโนมัติ 

(8) ชุดควบคุมการทํางานสามารถเลือกส่วนการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติหรือ
ด้วยมือได้และต้องมีปุ่มกดที่ชุดควบคุมส่ังให้ชุด Automatic Transfer Switch ทํางานแบบ Manual ได้ทั้งที่ตัวชุด
ควบคุมและที่ตัว Transfer Switch 

2.1.2.4. ตู้ครอบเก็บเสียง 
2.1.2.4.1. เป็นชุดตู้ครอบกันนํ้า (Water proof Enclosure) ประกอบสําเร็จจากโรงงาน

ผู้ผลิตออกแบบสําหรับใช้ติดตั้งภายนอกอาคารโดยเฉพาะ 
2.1.2.4.2. เป็นชุดตู้ครอบที่มีระบบการดูดซับเสียง โดยมีระบบความดังของเสียงเฉล่ียไม่

เกิน 85 dBA. หรือดีกว่า ที่ระยะ 1 เมตร วัดโดยรอบเฉล่ีย 
2.1.2.4.3. มีประตู้เพื่อสามารถ Service Maintenance ได้สะดวกอย่างน้อย 2 บานและ

ตัวตู้มีช่องระบายอากาศ (Air Inlet/Out Let Sound Attenuator) อัตราการ
ไหลของลมตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

                                                                   2.4. ระบบ... 
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2.2. ระบบตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ Automatic transfer switch (ATS) จํานวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
2.2.1. เป็นแบบการใช้งานได้ดีกับ Load ทุกประเภทถูกออกแบบติดต้ังรวมเป็นชุดสําเร็จรูป (compactunit) 

จากโรงงานผู้ผลิตผ่านการทดสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้ Circuit Breaker และ Contactor มาประกอบ
เป็นชุด Automatictransfer switch 

2.2.2. สามารถทํางานเม่ือกระแสไฟฟ้าทางด้าน Normal source ขัดข้อง ชุด ATS จะต้องสามารถ
สับเปล่ียนไปรับกระแสไฟฟ้าทางด้าน Emergency source ได้โดยอัตโนมัติเม่ือกระแสไฟฟ้าด้าน
ดังกล่าวกลับคืนเป็นปกติตามเวลาที่กําหนด 

2.2.3. มีพิกัดกระแสไม่ตํ่ากว่า 250 Amp, 3 Phase, 3Poles(ข้ัว) 380/400Volts, 50Hz หรือดีกว่า 
2.2.4. สวิทซ์ถ่ายโอน Load มีโครงสร้างของหน้าสัมผัสแบบ On load break switcher ทํางานโดยใช้

หลักการของมอเตอร์เด่ียวขับเคล่ือนกลไกโยกตัดตอนวงจร 
2.2.5. ชุด Autmatic transfer switch (ATS) จะต้องติดตั้งภายในตู้สําหรับใช้ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน 

NEMA, IEC, UL, TIS, ISO หรือ มอก. 
2.2.6. มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

-   ตัวฐานรองรับทําด้วยพลาสติก ABS ไม่มีส่วนที่เป็นโลหะ 
-   ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดความกว้าง ไม่เกิน 18 ซม. ความยาวไม่เกิน 40 ซม. และความสูง

ไม่เกิน 15 ซม. นํ้าหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม 
-   เลนส์ทําด้วย Polycarbonate แบบ 2 ช้ัน ช้ันนอกออกแบบให้ป้องกันนํ้า ฝุ่น และแมลงได้เป็น

อย่างดี ให้มีรูปทรงแบบ Diamond ทรง 8 เหล่ียม ชนิดทนความร้อน ด้านบนออกแบบให้มีลาย
นํ้า 

-   เลนส์ช้ันในทําด้วย Polycarbonate ทรงกลม ผิวไม่เรียบ ผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูงออกแบบ
ให้มีมุมสะท้อนของแสงได้รอบตัวแบบ Full Color กระจายแสงได้รอบทิศทาง 

- ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉิน ประกอบด้วยโคมไฟ จํานวน 2 ชุด ในโคมไฟมีหลอด LED โคมละไม่
น้อยกว่า 95 หลอดต่อโคม และในสัญญาณไฟฉุกเฉินมีหลอด LED ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 190 
หลอด ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ ตามมาตรฐาน SAE 

-  ตรงกลางระหว่างดวงไฟทั้ง 2 ดวง ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ 
-   สามารถใช้ได้ 2 ระบบ คือ 12 โวล์ท หรือ 24 โวล์ท และมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติ สามารถ

ปรับจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ 
- มีระบบป้องกันการรบกวนคล่ืนความถ่ีวิทยุส่ือสาร 
- มีขายึดแบบแม่เหล็กแรงดูดสูง ไม่น้อยกว่า 4 จุด 
- ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ 

มอก. หรือมีรายละเอียดคุณลักษณะที่เทียบเท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จําหน่ายจากผู้ผลิต และใบรับรองมาตรฐาน ISO จํานวน 1 ชุด/เครื่อง  

                                                                   - เป็นผลิตภัณฑ์... 
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- เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรบรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือมีรายละเอียดคุณลักษณะที่
เทียบเท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตและใบรับรองมาตรฐาน 
ISO จํานวน 1 ชุด 

3. ระยะเวลาส่งมอบงาน 90 วัน 
3.1. งวดงาน รายละเอียดของงานที่ส่งมอบ/เง่ือนไขการจ่ายเงิน/กําหนดจ่ายเงินงวดเดี่ยวเม่ือผู้ขายส่งมอบงาน 

ดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ SHOP DRAWING แผนงานการดําเนินการก่อนเข้าดําเนินการติดตั้งเครื่องยนต์

กําเนิดไฟฟ้าสํารองให้ผู้ซื้ออนุมัติก่อนการติดต้ังอย่างน้อย 5 วันทําการ และหลังดําเนินการติดตั้ง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้จัดทํา ASBUILT DRAWING มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบงาน 

(2) ติดต้ังเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองระบบอัตโนมัติ ตู้ EDB (ตู้แผงไฟสํารองฉุกเฉินสําหรับกระจายไปยัง
อุปกรณ์ต่างๆ) AUTOMATIC TRANSFER SWITCH และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

(3) ผู้ขายจะต้องเช่ือมโยงระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฯ เข้ากับระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน จนสามารถใช้งานได้ดี 
ถ้ามีงานซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตการดําเนินการน้ี แต่ต้องทําเพื่อให้ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฯ ทํางานได้
สมบูรณ์เป็นหน้าที่ ของผู้ขายที่จะต้องดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งส้ิน 

(4) เม่ือทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องทําการทดลองเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติตู้ 
EDB, AUTOMATIC TRANSFERSWITCH และอุปกรณ์ที่ทํางานร่วมกันต้องทํางานได้ถูกต้องตาม
รายละเอียดทุกอย่าง และทดลองจ่ายโหลดเต็มที่ติดต่อกันอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง 

(5) ทําการทดลองระบบป้องกันอันตรายของเครื่องยนต์ ฯ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกําหนดไว้ 
(6) อุปกรณ์ในการทดลองจ่ายโหลดเต็มที่ผู้ขายจะต้องจัดหามาเอง 
(7) โดยดําเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญาทั้งหมด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 
(8) ก่อนผู้เสนอราคาได้จะดําเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การส่งมอบตามเง่ือนไขดังกล่าว ผู้ขาย

จะต้องกําหนดวัน เวลา ให้หน่วยงานได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความพร้อม ที่จะดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

(9) ในวันส่งมอบอุปกรณ์ตามประกาศน้ี ผู้ขายจะต้องแนบสําเนาใบอินวอยซ์ (INVOICE) โดยมีหนังสือจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศรับรองว่าเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า AUTOMATIC TRANSFER 
SWITCH ที่ผลิตข้ึนใหม่ไม่เคยใช้งานที่ใดมาก่อน มามอบให้คณะกรรมการฯ โยระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต
อุปกรณ์ที่ส่งมอบทั้งหมดมาด้วย 

4. สถานที่ติดตั้ง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์  โดยประสานขอดูพื้นที่ติดตั้งได้ที่ โทร. 0 5549 1002 หรือ       

(นายโกศล   ขําแสง) โดยเสนอราคาได้ต้องดําเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญาทั้งหมด ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  



 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดติถ์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มสีิทธ์ิไดร้ับการคัดเลือก  ซ่ึงไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคา และ/ 
หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ตามเอกสารสอบราคา  เลขท่ี  ๒/๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๑๓  กันยายน ๒๕๕๙ 
*** 

ตามประกาศศูนย์วิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้าอุตรดิตถ์ ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง สอบ 
ราคาซ้ือครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จากเงินงบประมาณ ประจําปี  ๒๕๖๐  จํานวน ๑ รายการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นผู้มสีิทธ์ิได้รับการคัดเลือก  ซ่ึงไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมเีอกสารครบถ้วน ถูกตอ้ง ตรงตามท่ีระบุไว้ในเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๒/๒๕๕๙  
ลงวันท่ี ๑๓  กันยายน ๒๕๕๙  ของผู้เสนอราคารายบริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมแพ็กซ์ จํากัด ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดยีว ให้
เป็นผู้ผา่นการคัดเลือก 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และสามารถเข้ารับฟังผลการเปิดและพิจารณาการเสนอราคาได้ในวันท่ี ๒๙  
กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ เริ่มเปิดซองเวลาตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๙   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ว่าท่ี ร.ต. 
                 (สมนึก   คงทรัตน์) 

   ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




