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การก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report)  
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เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 

(ADDENDUM) 
  

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  
 

1. การก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test certificates) “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผล
การทดสอบเฉพาะแบบ หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบมาพร้อมกบัการยื่นเอกสารทางเทคนิค” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งรายงานฯ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
 

ทั้งน้ี ยกเวน้บางพสัดุอุปกรณ์ท่ี กฟภ. ก าหนดยอมรับให้ท าการทดสอบเฉพาะแบบภายหลงัจากท่ีท าสัญญากบั 
กฟภ. แลว้ โดยคู่สัญญาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบฯ ดงักล่าว ก่อนการส่งของนั้น ให้คงรายละเอียดไว้
ตามเดิม 
 

2. การก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่าง (Sample) เพ่ือประกอบการพจิารณาจัดหา 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพสัดุอุปกรณ์ (Sample) เพื่อประกอบการ
พิจารณาจดัหา “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งพสัดุอุปกรณ์ ภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งตวัอยา่งท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
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เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 

(ADDENDUM) 
  

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  
 

การกาํหนดการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณาจดัซ้ือ จดัจา้ง หรือจา้ง

ก่อสร้าง แทนการยื่นรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบ
เฉพาะแบบ (Type test certificate) ได ้ดงัน้ี:  
(1) กรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ โดยฝ่ายจดัหา หรือฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า หรือ

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า เคยรับไวใ้ชง้านจากการจดัซ้ือ จดัจา้ง หรืองานจา้งก่อสร้างแลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถ
ยื่นสําเนาหนังสือสั่งซ้ือ/จา้ง (Purchase order) หรือสําเนาหนังสือสัญญาจา้งก่อสร้างพร้อมบญัชีแสดง
ปริมาณวสัดุ (Bill of Quantities: BOQ) ท่ีออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนได ้หรือ 

(2) กรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีเสนอไดรั้บการข้ึนทะเบียน และควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ (PEA Product Acceptance) 
แลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสารรับรองการข้ึนทะเบียนฯ ท่ียงัไม่หมดอายุในวนัท่ียื่นเอกสาร แทน
ได ้หรือ  

(3) กรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีเสนอราคาไดรั้บการข้ึนทะเบียนอุปกรณ์หลกัในงานจา้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product 
list) แลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสารรับรองการข้ึนทะเบียนฯ ท่ียงัไม่หมดอายุในวนัท่ียื่นเอกสาร 
แทนได ้

 

ทั้งน้ี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นขอ้ (1) ขอ้ (2) และขอ้ (3) ดงักล่าวขา้งตน้ จะสามารถใชแ้ทน
การยื่นรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบ 
(Type test certificate) ได ้ตอ้งเป็นเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นของอุปกรณ์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์
รุ่น และพิกดัเดียวกนักบัอุปกรณ์ท่ีจดัซ้ือ หรือจดัจา้ง หรือจา้งก่อสร้างในคร้ังน้ี  
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เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 
(ADDENDUM) 

  
เอกสารเพ่ิมเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  

 

คุณสมบัติของสถาบันทดสอบ สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ (Type or Design tests)  
 

หากรายละเอียดสเปคกาํหนดรายช่ือ หรือคุณสมบติัของสถาบนัทดสอบสาํหรับการทดสอบเฉพาะแบบ ให้ใช้
รายละเอียดคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี แทนการกาํหนดรายช่ือ หรือคุณสมบติัของสถาบนัทดสอบฯ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้น
รายละเอียดสเปค 

 

All items of the type or design tests shall be conducted or inspected by the acknowledged testing 
laboratories/institutes as following:  
(1) Laboratories/institutes which are members of the Short-circuit Testing Liaison (STL) or independent 

laboratories/institutes which are accredited according to TIS 17025 or ISO/IEC 17025 with the scope of 
accreditation covered the relevant test items, standards and equipment. The certification and scope of 
accreditation of the independent laboratories/institutes shall be submitted with the bid for consideration. 

(2) Thailand’s national laboratories, institutes, universities and electric utilities, as follows:  
- National Metal and Materials Technology Center (MTEC)  
- Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)  
- Thai Industrial Standards Institute (TISI)  
- Electrical and Electronics Institute (EEI)  
- Department of Science Service (DSS)  
- Testing Laboratory, Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Chulalongkorn 

University  
- Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  
- Metropolitan Electricity Authority (MEA)  
- Provincial Electricity Authority (PEA)  
- Other laboratories, institutes, universities or electric utilities approved by PEA 

 

In case of the foreign manufacturers have experience of more than twenty (20) years in design, manufacture 
and sell such the proposed equipment for using in equal to or higher than system voltages of the proposed 
equipment, PEA will accept type or design test reports conducted by the manufacturer’s laboratory or other 
independent laboratories without qualification mentioned in (1) or (2). Documents showing the 
manufacturer’s experience such as reference list shall be submitted with the bid for consideration. 
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The bidders or manufacturers who prefer to carry out the type or design tests of the proposed equipment by 
the laboratories or by the manufacturer themselves without the qualification mentioned above, the detail of 
the test facilities of the laboratories or the manufacturer shall be submitted to PEA for approval before 
proceeding the tests and before the bid closing date. PEA reserves the right to send representatives to inspect 
and witness the tests with the cost of the bidders or manufacturers. 
 

The type or design test reports done by the laboratories in Thailand or local manufacturers shall be valid 
within five (5) years counted from the issued date in the test report to the bid closing date.  
 


