ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากาลัง ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดระบบป้องกัน
ไฟฟ้ า ก าลั ง ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 1 ชุ ด ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,088,166.67 บาท (ห้าล้านแปด
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากาลัง
จานวน
1
ชุด
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๒ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1๗
ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 3001 – 9 ต่อ 3015 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ผ่ า น ท า ง อี เ ม ล์ apichai@engr.tu.ac.th แ ล ะ
rraynoo@engr.tu.ac.th หรื อ ช่ อ งทางตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด ภายในวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2564 โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะชี้แจงรายละเอียดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ซ.14/2565
การซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากาลัง ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากาลัง
จานวน
1
ชุด
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

-๒๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่ เข้ายื่ นข้ อเสนอให้ แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่ งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
2.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสื อเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
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(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ภพ.20
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบั ญชีเอกสารส่ ว นที่ ๑ ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ชุด ระบบป้องกัน ไฟฟ้า กาลั ง ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(3.1) สาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดาเนิ นการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบั ญชีเอกสารส่ ว นที่ ๒ ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่ นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวงไว้ แ ล้ ว จนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ใ ห้ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดระบบ
ป้องกันไฟฟ้ากาลัง ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจ ารณา ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่อประกอบการพิจ ารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายนั้น ออกจากการเป็ นผู้ ยื่น ข้อเสนอ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

-5(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๒๕๒,๓๐๐.00 บาท (สองแสน
ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
5 . 2 ห นั ง สื อ ค้ า ป ร ะ กั น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต า ม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่าง เวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกัน
อิเล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารในประเทศเป็น หลั กประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
6.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
6.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
6.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและ
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กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.๕ ในการตัดสิ น การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
6.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายที่ เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่า ไม่ อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนิ น การตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ สร็ จ สมบู รณ์ หากค าชี้ แ จงไม่ เ ป็ น ที่ รั บ ฟั ง ได้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.๗ ก่อนลงนามในสั ญญาคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กัน กับ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรือส่ อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6.๘ หากผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ ประกอบการ SMEs เสนอราคาสู งกว่าราคาต่าสุ ดของผู้ ยื่น
ข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุด ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน 3 ราย
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ผู้ประกอบการ SMEs
6.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อคณะวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
7.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกั นสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนั งสื อค้าประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับมอบไว้แล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

-89. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑1. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖5
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วเท่านั้น
๑1.๒ เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ ม การ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ช ดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑1.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑1.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบั ติตามคาวินิ จฉัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คาวินิจฉัยดังกล่ าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๑1.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจประกาศยกเลิ ก การจัด ซื้ อ ในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ โดยที่ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้

-9(๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การท าการจั ดซื้ อ ค รั้ ง นี้ ต่ อ ไป อ าจ ก่ อ ให้ เ กิ ด คว า มเสี ยห าย แ ก่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกให้ เป็นผู้ ขายต้องปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ชั่วคราว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากําลัง
ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จํานวน 1 ชุด
ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากําลังสามารถใช้ทดสอบรีเลยป้องกันระบบไฟฟ้า เพือ่ ให้สามารถทําการทดสอบเกีย่ วกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของรีเลย์ป้องกัน โดยมีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. เครื่องวัดและทดสอบรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง มาตรฐาน IEC 61850
จํานวน 1 ชุด
1.1 รายละเอียดทั่วไป
- สามารถสร้างสัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบรีเลย์ได้หลากหลายสัญญาณ
- สามารถสร้างรูปสัญญาณที่ด้านเอาต์พุต เช่น DC, sinewave, sinewave with percent harmonics ที่มุมต่าง
เฟสต่าง ๆ ได้
- มีระบบป้องกันตัวเครื่องทดสอบ Overload และ Over heat หรือดีกว่า
- เป็นเครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากําลังที่มีขนาดกระทัดรัด สะดวกต่อการทํางาน
1.2 รายละเอียดทางเทคนิค
1.2.1 Current Generators
1.2.1.1 มีช่องสัญญาณ Current output ไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณหรือมากกว่า และมี Current output
35A AC หรือมากกว่า
1.2.1.2 มีค่าความแม่นยําในการสร้างสัญญาณกระแสไฟฟ้า <0.02%rd+0.01%rg, Typ.@ 0.5~35Aac และ
<0.05%rd+0.02%rg, Guar.@ 0.5~35Aac หรือดีกว่า
1.2.1.3 มีย่านสัญญาณกระแสไฟฟ้า Range I : 3A; Range II : 35A หรือดีกว่า และสามารถเลือกได้แบบ
อัตโนมัติ
1.2.1.4 มีค่า Distortion <0.025% Typ. / <0.07% Guar. หรือดีกว่า
1.2.2 Voltage Generators
1.2.2.1 มีช่องสัญญาณ Voltage output ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณหรือมากกว่า และมี Voltage output
AC 310V หรือมากกว่า
1.2.2.2 มีค่าความแม่นยําในการจ่ายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า <0.015%rd + 0.005%rg. Typ.@ 2~310V,
<0.04%rd + 0.01%rg. Guar.@ 2~310V หรือดีกว่า
1.2.2.3 มีย่านสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Range I : 30V; Range II : 310V หรือดีกว่า และสามารถเลือกได้แบบ
อัตโนมัติ
1.2.2.4 มีค่า Distortion <0.015% Typ. / <0.05% Guar. หรือดีกว่า
1.2.3 Frequency & Phase angle
1.2.3.1 มีช่วงความถี่ไม่น้อยกว่า DC~1KHz, 3KHz transient หรือมากกว่า และมีค่าความแม่นยํา
±0.5ppm หรือดีกว่า
1.2.3.2 มีค่าความละเอียด Frequency 0.001Hz หรือดีกว่า
1.2.3.3 มีช่วงมุมต่างเฟส (Phase angle) ตั้งแต่ -360~+360º หรือดีกว่า
1.2.3.4 มีค่าความแม่นยําของมุมต่างเฟส <0.02ºtyp, <0.1º Guar, 50/60Hz หรือดีกว่า และมีค่าความ
ละเอียด 0.001º หรือดีกว่า

1.2.4 13 Low-level outputs
1.2.4.1 มีช่องสัญญาณ Low-level output ไม่น้อยกว่า 13 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า แบบ 16 pin
combination socket หรือดีกว่า
1.2.4.2 ช่องสัญญาณ Low-level output มี Voltage ไม่น้อยกว่า AC 0~8Vrms, DC 0~10V หรือดีกว่า
และ Current ไม่น้อยกว่า 2mA, 10mA transient หรือดีกว่า
1.2.4.3 มีค่าความแม่นยําของเอาต์พุต Low-level (0.01~0.8 Vrms): <0.05% Typ. / <0.1% Guar.,
(0.8~8 Vrms): <0.02% Typ. / <0.05% Guar. และมีค่าความละเอียด 0.25mV หรือดีกว่า
1.2.5 Binary outputs (Relay type)
1.2.5.1 มีช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คู่ หรือมากกว่า
1.2.5.2 มีค่า Break capacity AC : Vmax 400Vac / Imax 8A / Pmax 2,500VA หรือดีกว่า
1.2.5.3 มีค่า Break capacity DC : Vmax 300Vdc / Imax 5A / Pmax 150W หรือดีกว่า
1.2.6 Binary outputs (Semiconductor)
1.2.6.1 มีช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คู่ semiconductor หรือมากกว่า
1.2.6.2 มีค่า Break capacity DC : 5~15Vdc / 0.1A, 0.5A หรือดีกว่า
1.2.6.3 มีระยะเวลาในการตอบสนอง <100us หรือดีกว่า
1.2.7 Binary input
1.2.7.1 มีช่องสัญญาณ Binary input จํานวนไม่น้อยกว่า 8 คู่ หรือมากกว่า
1.2.7.2 มีค่า Threshold : 0~600Vdc หรือดีกว่า
1.2.7.3 มีค่า Sample rate ไม่น้อยกว่า 10KHz หรือมากกว่า
1.2.7.4 มีค่าความละเอียดของเวลา 10us หรือดีกว่า
1.2.7.5 มีค่า Time errors : <± 1ms @ 0.001~1s, <±0.1% @ >1s หรือดีกว่า
1.2.7.6 มีค่าความต้านทานของอินพุต 600 KΩ หรือดีกว่า
1.2.8 Auxiliary DC (Battery simulator)
1.2.8.1 มี Auxiliary DC: 0~350V ที่ 140W หรือดีกว่า
1.2.9 มีความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกัน ดังนี้
- รีเลย์ตรวจสอบความผิดพร่องของเฟสต่อระยะทาง No. ANSI® 21
- รีเลย์ตรวจสอบซิงโครไนซ์ No. ANSI® 25
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก No. ANSI® 27
- รีเลย์ป้องกันทิศทางการไหลของกําลัง No. ANSI® 32
- รีเลย์ป้องกันกําลังตกหรือกระแสตก No. ANSI® 37
- รีเลยป้องกันกระแสไม่สมดุล No. ANSI® 46
- รีเลย์ตรวจสอบกระแสเกิน No. ANSI® 50
- รีเลย์การหน่วงเวลากระแสเกิน No. ANSI® 51
- รีเลย์ป้องกันเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ No. ANSI® 55
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน No. ANSI® 59
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าหาย No. ANSI® 60
- รีเลย์ตรวจสอบกระแสเกินตามทิศทาง No. ANSI® 67
- รีเลย์ Directional ground fault No. ANSI® 67N
- รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตรงเกิน No. ANSI® 76

- รีเลย์ป้องกันการทํางาน Out of Step No. ANSI® 78
- รีเลย์การปิดวงจรเบรกเกอร์อัตโนมัติ No. ANSI® 79
- รีเลย์ป้องกันความถี่ต่ําและความถี่เกิน No. ANSI® 81
- รีเลย์ป้องกันโหลดมอเตอร์เกินพิกัด No. ANSI® 86
- รีเลย์ตรวจสอบความแตกต่าง No. ANSI® 87
- รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตามทิศทาง No. ANSI® 91
- รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกําลังตามทิศทาง No. ANSI® 92
- รีเลย์ Tripping No. ANSI® 94
- Voltage regulating relays
- Over impedance relays, Z>
- Under impedance relays, Z
- Time-delay relays
1.2.10 มีพอร์ต Fiber และมีฟังก์ชั่นสําหรับการทดสอบ IEC 61850 SV, IEC 61850 GOOSE
1.2.11 มีพอร์ต Fiber จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
1.2.12 มี Interface แบบ RJ45 Ethernet ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
หรือมากกว่า
1.2.13 มีพอร์ต Synchronizer : IRIG-B, GPS SMA Antenna หรือดีกว่า
1.2.14 สามารถทํางานได้ที่สภาพอุณหภูมิ -10ºC ~ 55ºC หรือดีกว่า
1.2.15 สามารถรองรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 100 ~ 240 Vac 50/60Hz หรือดีกว่า
2. เครื่องวัดและทดสอบรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
จํานวน 1 ชุด
2.1 รายละเอียดทั่วไป
- สามารถสร้างสัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบรีเลย์ได้หลากหลายสัญญาณ
- สามารถสร้างรูปสัญญาณที่ด้านเอาต์พุต เช่น DC, sinewave, sinewave with percent harmonics ที่มุมต่าง
เฟส ต่าง ๆ ได้
- มีระบบป้องกันตัวเครื่องทดสอบ Overload และ Over heat หรือดีกว่า
- เป็นเครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากําลังที่มีขนาดกระทัดรัด สะดวกต่อการทํางาน
2.2 รายละเอียดทางเทคนิค
2.2.1 Current Generators
2.2.1.1 มีช่องสัญญาณ Current output ไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณหรือมากกว่า และมี Current output
35A AC หรือมากกว่า
2.2.1.2 มีค่าความแม่นยําในการสร้างสัญญาณกระแสไฟฟ้า <0.02%rd+0.01%rg, Typ.@ 0.5~35Aac และ
<0.05%rd+0.02%rg, Guar.@ 0.5~35Aac หรือดีกว่า
2.2.1.3 มีย่านสัญญาณกระแสไฟฟ้า Range I : 3A; Range II : 35A หรือดีกว่า และสามารถเลือกได้แบบ
อัตโนมัติ
2.2.1.4 มีค่า Distortion <0.025% Typ. / <0.07% Guar. หรือดีกว่า
2.2.2 Voltage Generators
2.2.2.1 มีช่องสัญญาณ Voltage output ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณหรือมากกว่า และมี Voltage output
AC 310 V หรือมากกว่า

2.2.2.2 มีค่าความแม่นยําในการสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้า <0.015%rd + 0.005%rg. Typ.@ 2~310V,
<0.04%rd + 0.01%rg. Guar.@ 2~310V หรือดีกว่า
2.2.2.3 มีย่านสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Range I : 30V; Range II : 310V หรือดีกว่า และสามารถเลือกได้แบบ
อัตโนมัติ
2.2.2.4 มีค่า Distortion <0.015% Typ. / <0.05% Guar. หรือดีกว่า
2.2.3 Frequency & Phase angle
2.2.3.1 มีช่วงความถี่ไม่น้อยกว่า DC~1KHz, 3KHz transient หรือมากกว่า และมีค่าความแม่นยํา ±0.5ppm
หรือดีกว่า
2.2.3.2 มีค่าความละเอียด Frequency 0.001Hz หรือดีกว่า
2.2.3.3 มีช่วงมุมต่างเฟส (Phase angle) ตั้งแต่ -360~+360º หรือดีกว่า
2.2.3.4 มีค่าความแม่นยําของมุมต่างเฟส <0.02ºtyp, <0.1º Guar, 50/60Hz หรือดีกว่า และมีค่าความ
ละเอียด 0.001º หรือดีกว่า
2.2.4 13 Low-level outputs
2.2.4.1 มีช่องสัญญาณ Low-level output ไม่น้อยกว่า 13 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า แบบ 16 pin
combination socket หรือดีกว่า
2.2.4.2 ช่องสัญญาณ Low-level output มี Voltage ไม่น้อยกว่า AC 0~8Vrms, DC 0~10V หรือดีกว่า
และ Current ไม่น้อยกว่า 2mA, 10mA transient หรือดีกว่า
2.2.4.3 มีค่าความแม่นยําของเอาต์พุต Low-level (0.01~0.8 Vrms): <0.05% Typ. / <0.1% Guar.,
(0.8~8 Vrms): <0.02% Typ. / <0.05% Guar. และมีค่าความละเอียด 0.25mV หรือดีกว่า
2.2.5 Binary outputs (Relay type)
2.2.5.1 มีช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คู่ หรือมากกว่า
2.2.5.2 มีค่า Break capacity AC : Vmax 400Vac / Imax 8A / Pmax 2,500VA หรือดีกว่า
2.2.5.3 มีค่า Break capacity DC : Vmax 300Vdc / Imax 5A / Pmax 150W หรือดีกว่า
2.2.6 Binary outputs (Semiconductor)
2.2.6.1 มีช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คู่ semiconductor หรือมากกว่า
2.2.6.2 มีค่า Break capacity DC : 5~15Vdc / 0.1A, 0.5A หรือดีกว่า
2.2.6.3 มีระยะเวลาในการตอบสนอง <100us หรือดีกว่า
2.2.7 Binary input
2.2.7.1 มีช่องสัญญาณ Binary input จํานวนไม่น้อยกว่า 8 คู่ หรือมากกว่า
2.2.7.2 มีค่า Threshold : 0~600Vdc หรือดีกว่า
2.2.7.3 มีค่า Sample rate ไม่น้อยกว่า 10KHz หรือมากกว่า
2.2.7.4 มีค่าความละเอียดของเวลา 10us หรือดีกว่า
2.2.7.5 มีค่า Time errors : <± 1ms @ 0.001~1s, <±0.1% @ >1s หรือดีกว่า
2.2.7.6 มีค่าความต้านทานของอินพุต 600 KΩ หรือดีกว่า
2.2.8 Auxiliary DC (Battery simulator)
2.2.8.1 มี Auxiliary DC: 0~350V ที่ 140W หรือดีกว่า
2.2.9 มีความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกัน ดังนี้
- รีเลย์ตรวจสอบความผิดพร่องของเฟสต่อระยะทาง No. ANSI® 21
- รีเลย์ตรวจสอบซิงโครไนซ์ No. ANSI® 25

- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก No. ANSI® 27
- รีเลย์ป้องกันทิศทางการไหลของกําลัง No. ANSI® 32
- รีเลย์ป้องกันกําลังตกหรือกระแสตก No. ANSI® 37
- รีเลยป้องกันกระแสไม่สมดุล No. ANSI® 46
- รีเลย์ตรวจสอบกระแสเกิน No. ANSI® 50
- รีเลย์การหน่วงเวลากระแสเกิน No. ANSI® 51
- รีเลย์ป้องกันเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ No. ANSI® 55
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน No. ANSI® 59
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าหาย No. ANSI® 60
- รีเลย์ตรวจสอบกระแสเกินตามทิศทาง No. ANSI® 67
- รีเลย์ Directional ground fault No. ANSI® 67N
- รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตรงเกิน No. ANSI® 76
- รีเลย์ป้องกันการทํางาน Out of Step No. ANSI® 78
- รีเลย์การปิดวงจรเบรกเกอร์อัตโนมัติ No. ANSI® 79
- รีเลย์ป้องกันความถี่ต่ําและความถี่เกิน No. ANSI® 81
- รีเลย์ป้องกันโหลดมอเตอร์เกินพิกัด No. ANSI® 86
- รีเลย์ตรวจสอบความแตกต่าง No. ANSI® 87
- รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตามทิศทาง No. ANSI® 91
- รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกําลังตามทิศทาง No. ANSI® 92
- รีเลย์ Tripping No. ANSI® 94
- Voltage regulating relays
- Over impedance relays, Z>
- Under impedance relays, Z
- Time-delay relays
2.2.10 มี Interface แบบ Ethernet ที่ ใช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ กั บ คอมพิ ว เตอร์ จํ านวนไม่ น้อ ยกว่ า 1 พอร์ ต หรื อ
มากกว่า
2.2.11 มีพอร์ต Synchronizer : IRIG-B, GPS SMA Antenna หรือดีกว่า
2.2.12 สามารถทํางานได้ที่สภาพอุณหภูมิ -10ºC ~ 55ºC หรือดีกว่า
2.2.13 สามารถรองรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 100 ~ 240 Vac 50/60Hz หรือดีกว่า
3. ชุดรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
จํานวน 1 ชุด
3.1 รายละเอียดทั่วไป
- ชุดทดลองรีเลย์ป้องกันถูกติดตั้งเป็นแบบ Panel
3.2 ชุดรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง โดยประกอบไปด้วย
3.2.1 รีเลย์ป้องกันสายตัวนํา (Feeder Relay) มาตรฐาน IEC 61850
จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของเฟส (Phase Overcurrent Protection No. 50/51P)
3.2.1.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรสายดิน (Earth Fault Protection No. 50/51G)

3.2.1.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินลําดับลบ (Negative-sequence Overcurrent Protection
No. 50/51Q)
3.2.1.4 มีฟังก์ชั่นตรวจสอบสายขาดของตัวนํา (Broken Conductor Protection No. 46BC)
3.2.1.5 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรลงดินแบบไว (Sensitive Earth Fault Protection No. 50/51SEF)
3.2.1.6 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดแบบ RMS (RMS Overcurrent Protection No. 50/51R)
3.2.1.7 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overvoltage Protection No. 59P)
3.2.1.8 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตกค้าง (Residual Overvoltage Protection No. 59G)
3.2.1.9 มี ฟั ง ก์ ชั่ น ป้ อ งกั น แรงดั น ไฟฟ้ า เกิ น พิ กั ด ลํ า ดั บ เป็ น ลบ (Negative-sequence Overvoltage
Protection No. 59Q)
3.2.1.10 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นบวก (Positive-sequence Overvoltage
Protection No. 59Pos)
3.2.1.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกของเฟส (Phase Undervoltage Protection No. 27P)
3.2.1.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เกินพิกัด (Over frequency Protection No. 81O)
3.2.1.13 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่ตก (Under frequency Protection No. 81U)
3.2.1.14 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เปลี่ยนแปลง (Frequency Rate-of-change Protection No. 81R)
3.2.1.15 มีฟังก์ชั่นป้องกันกําลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse Power Protection No. 32R)
3.2.1.16 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าตก (Undercurrent Protection No. 37)
3.2.1.17 มีฟังก์ชั่นป้องกันเบรคเกอร์ขัดข้อง (Breaker Failure Protection No. 50BF)
3.2.1.18 มีฟังก์ชั่นป้องกัน Switch-on-to-Fault (SOTF)
3.2.1.19 มีฟังก์ชั่นป้องกันโหลดเกินพิกัด (Thermal Overload Protection No. 49)
3.2.1.20 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรของสายดิน (No. 64REF)
3.2.1.21 มีฟังก์ชั่นป้องกัน Arc Flash
3.2.1.22 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่สมดุล (Current Unbalance Protection No. 60/50)
3.2.1.23 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (Voltage Unbalance Protection No. 60/59)
3.2.1.24 มีฟังก์ชั่น Auto-reclosing (No. 79)
3.2.1.25 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และ
มีช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.1.26 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.1.27 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220Vac และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.47mA หรือดีกว่า
3.2.1.28 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.1.29 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
3.2.1.30 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Drop-off time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.1.31 สามารถรองรับ IEC 61850-8-1 GOOSE, IEC 61850-9-2LE SV หรือดีกว่า
3.2.1.32 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.1.33 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.1.34 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า

3.2.2 รีเลย์ป้องกันสายส่ง (Line Distance Relay)
จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.2.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันสายส่ง (Distance Protection No. 21L)
3.2.2.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overcurrent Protection No. 50/51P)
3.2.2.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรสายดิน (Earth Fault Protection No. 50/51G)
3.2.2.4 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินลําดับลบ (Negative-sequence Overcurrent Protection
No. 50/51Q)
3.2.2.5 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด (Overvoltage Protection No. 59P)
3.2.2.6 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นลบ (Negative-sequence Overvoltage
Protection No. 59Q)
3.2.2.7 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตกค้าง (Residual Overvoltage Protection No. 59G)
3.2.2.8 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก (Undervoltage Protection No. 27P)
3.2.2.9 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เกินพิกัด (Over frequency Protection No.81O)
3.2.2.10 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่ตก (Under frequency Protection No. 81U)
3.2.2.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เปลี่ยนแปลง (Frequency Rate-of-change Protection No. 81R)
3.2.2.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันกําลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse Power Protection No. 32R)
3.2.2.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าตก (Undercurrent Protection No. 37)
3.2.2.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันเบรคเกอร์ขัดข้อง (Breaker Failure Protection No. 50BF)
3.2.2.13 มีฟังก์ชั่นป้องกัน Dead Zone (No. 50DZ)
3.2.2.14 มีฟังก์ชั่นตรวจสอบสายขาดของตัวนํา (Broken Conductor Protection No. 46BC)
3.2.2.15 มีฟังก์ชั่นป้องกันโหลดเกินพิกัด (Thermal Overload Protection No. 49P)
3.2.2.16 มีฟังก์ชั่น Transfer Trip
3.2.2.17 มีฟังก์ชั่น Auto-reclosing (No. 79)
3.2.2.18 มีช่องสัญญาณ AC Current Input จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.2.19 ช่องสัญญาณ AC Current Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมี
ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า (In) 1A/5A
3.2.2.20 มีช่องสัญญาณ AC Voltage Input จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.2.21 ช่องสัญญาณ AC Voltage Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมี
ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า (Un) 100~130V หรือดีกว่า
3.2.2.22 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.2.23 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.2.24 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.2.25 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
3.2.2.26 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Dropout time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.2.27 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.2.28 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.2.29 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า

3.2.3 รีเลย์ป้องกันมอเตอร์ (Motor Relay)
จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
3.2.3.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าส่วนต่าง (Current differential protection No. 87M)
3.2.3.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของเฟส (Phase Overcurrent protection No. 50/51P)
3.2.3.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรสายดิน (Earth Fault Protection No. 50/51G)
3.2.3.4 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นลบ (Negative-sequence Overcurrent
Protection No. 50/51Q)
3.2.3.5 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดแบบ RMS (RMS Overcurrent Protection No. 50/51R)
3.2.3.6 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าตก (Undercurrent protection No. 37)
3.2.3.7 มีฟังก์ชั่นป้องกันโหลดเกินพิกัด (Thermal Overload Protection No. 49)
3.2.3.8 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overvoltage Protection No. 59P)
3.2.3.9 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นบวก (Positive-sequence Overvoltage
Protection No. 59Pos )
3.2.3.10 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นลบ (Negative-sequence Overvoltage
Protection No. 59Q)
3.2.3.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตกค้าง (Residual Overvoltage Protection No. 59G)
3.2.3.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกของเฟส (Phase Undervoltage Protection No. 27P)
3.2.3.13 มีฟังก์ชั่นป้องกันกําลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse Power Protection No. 32R)
3.2.3.14 มีฟังก์ชั่นป้องกันกําลังไฟฟ้าตก (Underpower Protection No. 37P)
3.2.3.15 มีฟังก์ชั่นป้องกันตัวประกอบแรงดันไฟฟ้า (Power Factor Protection No. 55)
3.2.3.16 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เกินพิกัด (Over frequency Protection No. 81O )
3.2.3.17 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่ตก (Underfrequency Protection No. 81U)
3.2.3.18 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เปลี่ยนแปลง (Frequency Rate-of-change Protection No. 81R)
3.2.3.19 มีฟังก์ชั่นป้องกันอุณหภูมิเกินพิกัด (Overtemperature Protection No. 26)
3.2.3.20 มีช่องสัญญาณ AC Current Input จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.3.21 ช่องสัญญาณ AC Current Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมีค่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (In) 1A/5A
3.2.3.22 ช่องสัญญาณ AC Current Input มีค่า Thermal withstand (continuously) : 4In หรือดีกว่า
3.2.3.23 มีช่องสัญญาณ AC Voltage Input จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.3.24 ช่องสัญญาณ AC Voltage Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมีค่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Un) 100~130V หรือดีกว่า
3.2.3.25 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.3.26 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.3.27 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220Vac และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.47mA หรือดีกว่า
3.2.3.28 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.3.29 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า

3.2.3.30 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Drop-off time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.3.31 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.3.32 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.3.33 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า
3.2.4 รีเลย์ป้องกันสายตัวนํา (Feeder Relay)
จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
3.2.4.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของเฟส (Phase Overcurrent Protection No. 50/51P)
3.2.4.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรสายดิน (Earth Fault Protection No. 50/51G)
3.2.4.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินลําดับลบ (Negative-sequence Overcurrent Protection
No. 50/51Q)
3.2.4.4 มีฟังก์ชั่นตรวจสอบสายขาดของตัวนํา (Broken Conductor Protection No. 46BC)
3.2.4.5 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรลงดินแบบไว (Sensitive Earth Fault Protection No. 50/51SEF)
3.2.4.6 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดแบบ RMS (RMS Overcurrent Protection No. 50/51R)
3.2.4.7 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overvoltage Protection No. 59P)
3.2.4.8 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตกค้าง (Residual Overvoltage Protection No. 59G)
3.2.4.9 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นลบ (Negative-sequence Overvoltage
Protection No. 59Q)
3.2.4.10 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นบวก (Positive-sequence Overvoltage
Protection No. 59Pos)
3.2.4.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกของเฟส (Phase Undervoltage Protection No. 27P)
3.2.4.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เกินพิกัด (Over frequency Protection No. 81O)
3.2.4.13 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่ตก (Under frequency Protection No. 81U)
3.2.4.14 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เปลี่ยนแปลง (Frequency Rate-of-change Protection No. 81R)
3.2.4.15 มีฟังก์ชั่นป้องกันกําลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse Power Protection No. 32R)
3.2.4.16 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าตก (Undercurrent Protection No. 37)
3.2.4.17 มีฟังก์ชั่นป้องกันเบรคเกอร์ขัดข้อง (Breaker Failure Protection No. 50BF)
3.2.4.18 มีฟังก์ชั่นป้องกัน Switch-on-to-Fault (SOTF)
3.2.4.19 มีฟังก์ชั่นป้องกันโหลดเกินพิกัด (Thermal Overload Protection No. 49)
3.2.4.20 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรของสายดิน (No. 64REF)
3.2.4.21 มีฟังก์ช่นั ป้องกัน Arc Flash
3.2.4.22 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่สมดุล (Current Unbalance Protection No. 60/50)
3.2.4.23 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (Voltage Unbalance Protection No. 60/59)
3.2.4.24 มีฟังก์ชั่น Auto-reclosing (No. 79)
3.2.4.25 มีช่องสัญญาณ AC Current Input จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.4.26 ช่องสัญญาณ AC Current Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมีค่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (In) 1A/5A
3.2.4.27 มีช่องสัญญาณ AC Voltage Input จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.4.28 ช่องสัญญาณ AC Voltage Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมีค่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Un) 100~130V หรือดีกว่า

3.2.4.29 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.4.30 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.4.31 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220Vac และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.47mA หรือดีกว่า
3.2.4.32 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.4.33 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
3.2.4.34 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Drop-off time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.4.35 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.4.36 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.4.37 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า
3.2.5 รีเลย์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Relay)
จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.5.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันส่วนต่างกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Current Differential
Protection No. 87T)
3.2.5.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันส่วนต่างกระแสไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้า (Reactor Current Differential
Protection No. 87R)
3.2.5.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรของสายดิน (Restricted Earth Fault Protection No. 64REF)
3.2.5.4 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overcurrent Protection No. 50/51P)
3.2.5.5 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดลัดวงจรของสายดิน (Earth Fault Overcurrent Protection
No. 50/51G)
3.2.5.6 มีช่องสัญญาณ AC Current Input จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.5.7 ช่องสัญญาณ AC Current Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และ
มีค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า (In) 1A/5A
3.2.5.8 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.5.9 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้าที่
พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.5.10 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.5.11 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
3.2.5.12 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Dropout time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.5.13 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.5.14 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet (LC connector) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือ
มากกว่า
3.2.5.15 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า

3.2.6 รีเลย์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Relay) มาตรฐาน IEC 61850
จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.6.1 มีฟังก์ชั่นป้องกันส่วนต่างกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Current Differential
Protection No. 87T)
3.2.6.2 มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรของสายดิน (Restricted Earth Fault Protection No. 64REF)
3.2.6.3 มีฟังก์ชั่นป้องกันส่วนต่างของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า (Winding Differential Protection No.
87W)
3.2.6.4 มีฟังก์ชั่นป้องกันส่วนต่างกระแสไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้า (Reactor Current Differential
Protection No. 87R)
3.2.6.5 มีฟังก์ชั่นป้องกัน Inter-turn fault Protection (No. 21IT)
3.2.6.6 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเฟส (Phase Overcurrent Protection No. 50/51P,
67P)
3.2.6.7 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดลัดวงจรลงดิน (Earth Fault Overcurrent Protection No.
50/51G, 67G)
3.2.6.8 มีฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดลําดับเป็นลบ (Negative-sequence Overcurrent
Protection No. 50/51Q, 67Q)
3.2.6.9 มีฟังก์ชั่นป้องกันโหลดเกินพิกัด (Thermal Overload Protection No. 49)
3.2.6.10 มีฟังก์ชั่นป้องกันเบรคเกอร์ขัดข้อง (Breaker Failure Protection No. 50BF)
3.2.6.11 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด (Overvoltage Protection No. 59P)
3.2.6.12 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตกค้าง (Residual Overvoltage Protection No. 59G)
3.2.6.13 มีฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก (Undervoltage Protection No. 27P)
3.2.6.14 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่เกินพิกัด (Over frequency Protection No. 81O)
3.2.6.15 มีฟังก์ชั่นป้องกันความถี่ตก (Underfrequency Protection No. 81U)
3.2.6.16 มีฟังก์ชั่นป้องกันสายส่ง (Distance Protection No. 21T)
3.2.6.17 มีโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายช่องสัญญาณ Binary Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
3.2.6.18 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.67mA หรือดีกว่า
3.2.6.19 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220Vac และกระแสไฟฟ้า
ที่พิกัดกระแส 1.47mA หรือดีกว่า
3.2.6.20 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือดีกว่า
3.2.6.21 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
3.2.6.22 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Dropout time : <6ms หรือดีกว่า
3.2.6.23 สามารองรับ IEC 61850-8-1 GOOSE, IEC 67850-9-2LE SV
3.2.6.24 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.6.25 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต หรือมากกว่า
3.2.6.26 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ RS-485 จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ch หรือมากกว่า

3.2.7 Panel Digital Power Meter
จํานวน 2 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.7.1 สามารถวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้าอันอับฮาร์มอนิกส์ : 31 อันดับ
3.2.7.2 มีความสามารถในการวัดค่าทางไฟฟ้า ได้แก่
- Apparent Power Min/Max และ Total Apparent Power หรือดีกว่า
- Active Power Min/Max และ Total Active Power หรือดีกว่า
- Reactive Power Min/Max และ Total Reactive Power หรือดีกว่า
- กระแส Min/Max และเฉลี่ย หรือดีกว่า
- แรงดัน Min/Max และเฉลี่ย หรือดีกว่า
- ความถี่ Min/Max และเฉลี่ย หรือดีกว่า
- Total current harmonic distortion THD (I) per phase
- Total voltage harmonic distortion THD (U) per phase
- พาวเวอร์แฟ็กเตอร์ Min/Max และเฉลี่ย หรือดีกว่า
- พลังงานไฟฟ้าปรากฏรวม
- พลังงานไฟฟ้าเสมือนรวมและพลังงานไฟฟ้าจริงรวม
- มีชนิดการแสดงผลค่าทางไฟฟ้า ได้แก่
- ค่ากระแสนิวทรอลแบบคํานวณ
- ค่ากําลังไฟฟ้าจริง P, P1, P2, P3
- ค่ากระแสไฟฟ้า I, I1, I2, I3
- ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด ได้ กําลังไฟฟ้าเสมือน QM, กําลังไฟฟ้าปรากฏ SM,
กําลังไฟฟ้าจริง PM
- ค่าแรงดันไฟฟ้า U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
- ค่าความต้องการกระแสสูงสุด
- ค่ากําลังไฟฟ้าเสมือน Q, Q1, Q2, Q3
- ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้า P, Q, S
- ค่ากระแสไม่สมดุล
- ค่ากําลังไฟฟ้าปรากฏ S, S1, S2, S3
3.3 อุปกรณ์ประกอบ
3.3.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Isolation 110/380 V
จํานวน 6 ชุด
3.3.2 Test Lead, Banana jack
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
3.3.3 ตู้ Rack 39U
จํานวน 2 ตู้
3.4 รายละเอียดอื่น ๆ
- ชุดทดลองรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังติดตั้งอยู่ในตู้ Rack 39U หรือดีกว่า และมีจุดเชื่อมต่อสายสําหรับการ
ทดลองเป็นแบบ Banana socket ขนาด 4 มิลลิเมตร พร้อมมีการระบุชื่ออุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจน
- มีจํานวนเส้นของสายไฟฟ้าเพียงพอที่สามารถใช้ต่อวงจรไฟฟ้าในการทดลอง
- สามารถต่อชุดทดลองรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อทําการสั่งทริปเซอร์คิตเบรกเกอร์ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ชุดหน่วยรวมสัญญาณสําหรับรีเลย์ป้องกัน มาตรฐาน IEC 61850 (Merging Unit)
จํานวน 1 ชุด
4.1 รายละเอียดทั่วไป
4.1.1 สามารถสุ่มค่าตัวอย่างสัญญาณ AC analog หรือ รับข้อมูลค่าตัวอย่างแบบดิจิตอลจาก Electronic LPIT
และส่งค่าตัวอย่างไปยังอุปกรณ์ป้องกัน
4.1.2 สามารถรับสัญญาณ tripping/closing จากอุปกรณ์ป้องกันโดยผ่าน GOOSE message
4.1.3 สามารถรับ GOOSE Binary Input หรือดีกว่า
4.1.4 รองรับการสื่อสารมาตรฐาน IEC 61850 ed1 & ed2
4.2 รายละเอียดทางเทคนิค
4.2.1 มีช่องสัญญาณ AC Current Input จํานวนไม่น้อยกว่า 9 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
4.2.2 ช่องสัญญาณ AC Current Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และ
มีค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า (In) 1A/5A
4.2.3 มีช่องสัญญาณ AC Voltage Input จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
4.2.4 ช่องสัญญาณ AC Voltage Input สามารถรองรับช่วงความถี่ (fn) 50Hz, 60Hz หรือดีกว่า และมีค่าพิกัด
แรงดันไฟฟ้า (Un) 100~130V หรือดีกว่า
4.2.5 มี โ มดู ล เพาเวอร์ ซั พ พลายช่ อ งสั ญ ญาณ Binary Input จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 9 ช่ อ งสั ญ ญาณ และมี
ช่องสัญญาณ Binary output จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
4.2.6 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 250Vdc และกระแสไฟฟ้าที่พิกัด
กระแส 1.67mA หรือดีกว่า
4.2.7 ช่องสัญญาณ Binary Input มีค่าพิกดั ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220Vac และกระแสไฟฟ้าที่พิกัด
กระแส 1.47mA หรือดีกว่า
4.2.8 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่าพิกัดของแรงดันไฟฟ้า 250Vac, 300Vdc หรือมากกว่า
4.2.9 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Continuous carry 10A หรือดีกว่า
4.2.10 ช่องสัญญาณ Binary Output มีค่า Pickup time : <5ms, Dropoff time : <6ms หรือดีกว่า
4.2.11 สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นค่า Sample Values (SV) และ send/receive ข้อมูล GOOSE และ
รองรับการสื่อสารมาตรฐาน IEC 61850-9-2 หรือ IEC 61850-9-2LE หรือดีกว่า
4.2.12 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ SFP Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต หรือมากกว่า
4.2.13 มี Interface การเชื่อมต่อแบบ ST connector จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต หรือมากกว่า
5. ชุดหน่วยประมวลผล
จํานวน 2 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 มีหน่วยประมวลผล (CPU) core i5 เป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า
5.1.2 มี Processor Base Frequency ไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือมากกว่า
5.1.3 มีหน่วยความจํา (storage) แบบ SSD ไม่นอ้ ยกว่า 1TB หรือมากกว่า
5.1.4 มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว หรือมากกว่า
5.1.5 มีพอร์ตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต หรือมากกว่า
5.1.6 มีระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือใหม่กว่า

6. รายละเอียดอื่น ๆ
6.1 มีการรับประกันการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี
6.2 จัดให้มีการฝึ กอบรม หรือสาธิตวิธีการใช้งาน และบํารุงรักษาเครืองให้บคุ ลากรจนสามารถใช้งานได้เป็ น
อย่างดีและถูกต้อง
6.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยโดยมี
เอกสารประกอบการยืนยันที่ระบุชื่อหน่วยงานพร้อมเลขที่ประกาศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนบริการหลัง
การขาย (เอกสารรับรอง)
6.4 ส่งมอบสินค้า 180 วัน

