
 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
จัดซื้อพัสดุรองป� 2564 (ยกเว"น คพจ.2) และพัสดุหลักรองป� 2563 (เพ่ิมเติม)  

อุปกรณ-ประกอบสายไฟ จํานวน 25 รายการ  
เลขที่ S1(B)Hardware(H)009/2564 

 
1. ความเป?นมา 

การไฟฟ�าส	วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต�) จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค%จัดหาพัสดุรอง                
ป' 2564 (ยกเว�น คพจ.2) และพัสดุหลักรองป' 2563 (เพ่ิมเติม) ตามอนุมัติ ผชก.(ต1) ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 
2563 

2. วัตถุประสงค- 
เพ่ือจัดหาพัสดุรองป' 2564 (ยกเว�น คพจ.2) และพัสดุหลักรองป' 2563 (เพ่ิมเติม) อุปกรณ%

ประกอบสายไฟ จํานวน 25 รายการ วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค	าเพ่ิม 9,511,777.27 (เก�าล�านห�าแสน
หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร�อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค%) 

3. คุณสมบัติผู"เสนอราคา  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม	เป@นบุคคลล�มละลาย 
3.3 ไม	อยู	ระหว	างเลิกกิจการ 
3.4 ไม	เป@นบุคคลซ่ึงอยู	ระหว	างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน	วยงานของรัฐไว�

ชั่วคราว เนื่องจากเป@นผู� ท่ีไม	ผ	านเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว	าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร	ในระบบเครือข	ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม	เป@นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป@นผู�ท้ิงงาน
ของหน	วยงานของรัฐในระบบเครือข	ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเป@นหุ�นส	วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม	มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป@นนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ดังกล	าว 
3.8 ไม	เป@นผู�มีผลประโยชน%ร	วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก	 การไฟฟ�าส	วน

ภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% หรือไม	เป@นผู�กระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข	งขันอย	าง
เป@นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ครั้งนี้ 

3.9 ไม	เป@นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต	รัฐบาล 
ของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช	นว	านั้น 

3.10 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 

4. รายละเอียด… 



 

 

-2- 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ท่ี รหัสพัสดุ รายการ จํานวน เป?นเงิน ภาษีมูลคDาเพ่ิม 
วงเงินงบประมาณ

รวมภาษี 
สเปคมาตรฐาน 

กฟภ. 

1 1020180001 เทปไฟฟ�าพีวีซี.ใช�ภายนอกม�วนขนาด 
0.18x19x10,000 มม. มอก.386 

57,008 ม�วน  361,868.64  25,330.80  387,199.44 RMIS-
064/2540 

(R-686/2540) 

2 1020180003 เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง  
ขนาด 3/4"x30' 

7,119 ม�วน  333,921.80  23,374.53  357,296.33 RMIS-
105/2560 

3 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. 6,156 กก.  1,106,183.59  77,432.85  1,183,616.44 RCBL-
039/2551 

4 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. 2,621 กก.  389,692.14  27,278.45  416,970.59 RCBL-
039/2551 

5 1020200003 COVERED TIE WIRE.AL. 4.0 MM. 78,472 เมตร  728,431.44  50,990.20  779,421.64 RCBL-
050/2551 

6 1020250220 ปรีฟอร%มเข�าปลายสายอลูมิเนียมหุ�ม
ฉนวนแบบไม	เต็มพิกัดแกนเดี่ยว  
33 เควี 120 ต.มม.และสายเคเบิ้ล
อากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 

116 ชุด  7,168.80  501.82  7,670.62 RCBL-
013/2555 

7 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22 KV  
50 SQ.MM. 21.80 MM 

1,464 ชุด  93,160.00  6,521.20  99,681.20 RCBL-
058/2563 

8 1020260203 PREFORMED D/E,SAC 22 KV  
95 SQ.MM. 25.25 MM 

100 ชุด  11,100.00  777.00  11,877.00 RCBL-
058/2563 

9 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22 KV  
185 SQ.MM. 29.78 MM 

360 ชุด  54,360.00  3,805.20  58,165.20 RCBL-
058/2563 

10 1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร%สลักคู	 สําหรับ 
สายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ 
อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม. 

600 อัน  12,000.00  840.00  12,840.00 M-2/2018 

11 1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร%สลักคู	 สําหรับ 
สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ 
อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. 

16,922 อัน  256,272.10  17,939.05  274,211.15 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

12 1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร% 3 สลัก สําหรับ 
สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ 
อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. 

188 อัน  9,381.20  656.68  10,037.88 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

13 1020310000 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 
25-35 ต.มม. 

500 อัน  6,250.00  437.50  6,687.50 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

14 1020310001 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 
50-70 ต.มม. 

34,103 อัน  665,614.80  46,593.04  712,207.84 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

15 1020310002 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 
95-120 ต.มม. 

2,116 อัน  71,546.40  5,008.25  76,554.65 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 
 

 

 

ท่ี 16... 
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ท่ี รหัสพัสดุ รายการ จํานวน เป?นเงิน ภาษีมูลคDาเพ่ิม 
วงเงินงบประมาณ

รวมภาษี 
สเปคมาตรฐาน 

กฟภ. 

16 1020320001 คอนเนคเตอร%ชนิดบีบแบบเอชสายเข�า
อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก
อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม. 

700 อัน  3,304.00  231.28  3,535.28 RCBL-
026/2560 

17 1020320005 คอนเนคเตอร%ชนิดบีบแบบเอช 
สายเข�าอลูมิเนียม 35-50 ต.มม.   
สายแยกทองแดง 6-10 ต.มม. 

232 อัน  902.48  63.17  965.65 RCBL-
026/2560 

18 1020400002 หลอดต	อสายชนิดบีบ รับแรงดึง 
สายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 

5,701 อัน  57,010.00  3,990.70  61,000.70 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

19 1020400007 หลอดต	อสายชนิดบีบ รับแรงดึง 
สายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 

2,203 อัน  99,114.60  6,938.02  106,052.62 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

20 1020410002 หลอดต	อสายชนิดบีบ ไม	รับแรงดึง 
สายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 

650 อัน  6,250.00  437.50  6,687.50 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

21 1020410007 หลอดต	อสายชนิดบีบ ไม	รับแรงดึง 
สายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 

2,317 อัน  45,707.60  3,199.53  48,907.13 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

22 1020420102 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า 
สําหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 

4,508 อัน  44,460.88  3,112.26  47,573.14 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

23 1020420104 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า 
สําหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. 

4,600 อัน  85,070.00  5,954.90  91,024.90 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

24 1020420106 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า  
สําหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 

800 อัน  20,000.00  1,400.00  21,400.00 RCBL-
506/2546  

(R-506/2546) 

25 1020440112 เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค�ง  
ระบบ 22 เควี และ 33 เควี  

3,517 อัน  4,420,741.00  309,451.87  4,730,192.87 RHDW-
011/2556 

วงเงินงบประมาณรวม  8,889,511.47  622,265.80  9,511,777.27  

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ,ระยะเวลาสDงมอบพัสดุและสถานท่ีจัดสDง 

5.1 สถานท่ีส	งมอบ  
- แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ� าส	 วนภู มิภาคจังหวัดเพชรบุรี  เลขท่ี  360 หมู	 ท่ี  4                        

ตําบลบ�านหม�อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
- แผนกคลั งพั ส ดุ  การไฟฟ� าส	 วนภู มิภ าคจั งหวัด ราช บุ รี  เลข ท่ี  86  ห มู	 ท่ี  8                       

ถนนเพชรเกษม ตําบลเจดีย%หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
- แ ผ น ก ค ลั ง พั ส ดุ  ก าร ไฟ ฟ� าส	 ว น ภู มิ ภ าค จั งห วั ด ชุ ม พ ร  เล ข ท่ี  66 ห มู	  2                 

ตําบลบ�านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 
- แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ�าส	วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน เลขท่ี 2/7 ถนนเพชรเกษม                

ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ% 77000 
 

5.2 กําหนด... 
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5.2 กําหนดส	งมอบแต	ละรายการให�จัดส	งของงวดเดียว ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขายและภายในงวดให�ทยอยจัดส	งได� ตามรายละเอียด ดังนี้   

ท่ี รหัสพัสดุ รายการ จํานวน 
คลังพัสดุท่ีจัดสDง 

กฟจ.เพชรบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟจ.ชุมพร กฟอ.หัวหิน 

1 1020180001 เทปไฟฟ�าพีวีซี.ใช�ภายนอกม�วนขนาด 
0.18x19x10,000 มม. มอก.386 

57,008 ม�วน  10,568  17,440  14,600  14,400 

2 1020180003 เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' 7,119 ม�วน  1,072  1,447  2,800  1,800 

3 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. 6,156 กก.  1,190  1,718  1,678  1,570 

4 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. 2,621 กก.  325  746  875  675 

5 1020200003 COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. 78,472 เมตร  9,723  18,349  27,000  23,400 

6 1020250220 ปรีฟอร%มเข�าปลายสายอลูมิเนียมหุ�มฉนวนแบบ 
ไม	เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี 120 ต.มม. 
และสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 

116 ชุด     116   

7 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22 KV 50 SQ.MM. 
21.80 MM 

1,464 ชุด  325  439  425  275 

8 1020260203 PREFORMED D/E,SAC 22 KV 95 SQ.MM. 
25.25 MM 

100 ชุด  25  25  25  25 

9 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22 KV 185 SQ.MM. 
29.78 MM 

360 ชุด     116  244    

10 1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร%สลักคู	 สําหรับสายอลูมิเนียม-
อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก  
16-70 ต.มม. 

600 อัน  600    

11 1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร%สลักคู	 สําหรับสายอลูมิเนียม 
อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 
 25-95 ต.มม. 

16,922 อัน  3,550  6,872  2,500  4,000 

12 1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร% 3 สลัก สําหรับสายอลูมิเนียม 
อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก  
70-185 ต.มม. 

188 อัน     188   

13 1020310000 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 
ต.มม. 

500 อัน     250     250 

14 1020310001 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 
ต.มม. 

34,103 อัน  6,800  12,908  5,295  9,100 

15 1020310002 คอนเนคเตอร%เข�าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 
ต.มม. 

2,116 อัน  100  816  500  700 

16 1020320001 คอนเนคเตอร%ชนิดบีบแบบเอชสายเข�าอลูมิเนียม 
25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 
2.5-6 ต.มม. 

700 อัน     400  200  100 

17 1020320005 คอนเนคเตอร%ชนิดบีบแบบเอชสายเข�าอลูมิเนียม 
35-50 ต.มม. สายแยกทองแดง 6-10 ต.มม. 

232 อัน     232   

18 1020400002 หลอดต	อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 
50 ต.มม. 

5,701 อัน  700  1,700  1,500  1,801 

 

 
ท่ี 19... 
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ท่ี รหัสพัสดุ รายการ จํานวน 
คลังพัสดุท่ีจัดสDง 

กฟจ.เพชรบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟจ.ชุมพร กฟอ.หัวหิน 

19 1020400007 หลอดต	อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 
185 ต.มม. 

2,203 อัน  330  432  810  631 

20 1020410002 หลอดต	อสายชนิดบีบ ไม	รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 
50 ต.มม. 

650 อัน  200  100  200  150 

21 1020410007 หลอดต	อสายชนิดบีบ ไม	รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 
185 ต.มม. 

2,317 อัน  468  659  550  640 

22 1020420102 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า สําหรับสาย
อลูมิเนียม 50 ต.มม. 

4,508 อัน  800  1,008  1,700  1,000 

23 1020420104 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า สําหรับสาย
อลูมิเนียม 95 ต.มม. 

4,600 อัน  810  1,460  920  1,410 

24 1020420106 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม	า สําหรับสาย
อลูมิเนียม 185 ต.มม. 

800 อัน  150  250  200  200 

25 1020440112 เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค�ง ระบบ 22 เควี 
และ 33 เควี  

3,517 อัน  150  871  1,650  846 

 
5.3 ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ป' 
5.4 การไฟฟ�าส	วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค	าปรับกรณีส	งมอบพัสดุเกินกําหนดเวลา โดย           

คิดค	าปรับเป@นรายวันในอัตราร�อยละ 0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไม	ได�รับมอบโดยรวมภาษีมูลค	าเพ่ิม 
5.5 การไฟฟ�าส	วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม	รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ�าปรากฏว	าพัสดุ/งานนั้น 

มีลักษณะไม	ตรงตามรายการท่ีระบุไว�ในสัญญา กรณีนี้ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง ต�องดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องตามสัญญา
ทุกประการ ด�วยค	าใช�จ	ายของผู�ขาย/ผู�รับจ�างเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกล	าว ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง          
จะนํามาอ�างเป@นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค	าปรับไม	ได� 

 
6. เง่ือนไขการชําระเงิน 

การไฟฟ�าส	วนภูมิภาค จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาหลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได�ตรวจรับพัสดุและผ	านการทดสอบเรียบร�อยแล�ว 

7. วงเงินในการจัดหา  
วงเงินงบประมาณ 9,511,777.27 (เก�าล�านห�าแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร�อยเจ็ดสิบ           

เจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค%) ซ่ึงเป@นราคาท่ีรวมภาษีมูลค	าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ ค	าขนส	ง ค	าจดทะเบียน และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 

8. หลักเกณฑ-การพิจารณาคัดเลือกข"อเสนอ 
8.1 พิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ%ในการคัดเลือกเกณฑ%ราคา และพิจารณาจากราคา          

ต	อรายการ 
8.2 ราคาท่ีเสนอจะต�องกําหนดยืนราคาไม	น�อยกว	า 120 วัน ต้ังแต	วันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผู�ยื่นข�อเสนอต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 
 
 
 

9. หน	วยงาน... 
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9. หนDวยงานผู"รับผิดชอบดําเนินการ 
แผนกจัดซ้ือและจัดจ�าง กองบัญชี การไฟฟ�าส	วนภูมิภาคเขต1 (ภาคใต�) จังหวัดเพชรบุรี 
สถานท่ีติดต	อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ% หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปtดเผยตัวได�ท่ี  
1. ทางไปรษณีย% 

ส	งถึง แผนกจัดซ้ือและจัดจ�าง กองบัญชี การไฟฟ�าส	วนภูมิภาคเขต1 (ภาคใต�) จังหวัด
เพชรบุรี 86 หมู	 5 ตําบลโพไร	หวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 

2. โทรศัพท%  032-598538 ต	อ 10326,10327 
3. โทรสาร 032-598478 
4. ทางเว็บไซต% www.pea.co.th 
5. Email orapin.pea@pea.co.th 
สาธารณะชนท่ีต�องการเสนอแนะ วิจารณ% หรือมีความเห็น ต�องเปtดเผยชื่อ และท่ีอยู	ของผู�ให�

ข�อเสนอแนะ วิจารณ% หรือมีความเห็นด�วย 
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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.  
 




