
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Static Converter ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง                   

     กิจกรรม .........การจัดหา Static Converter ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๘,๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

       เป็นเงิน  ๘,๒๙๖,๗๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้แทนจ าหน่าย ๑ ราย ดังนี้ 

       ๔.๑  บริษัท ไทย เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

   ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       ๕.๑  นางจันทร์ทิพย์  ซ าศิริพงษ์  หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 

       ๕.๒  นายธนาพิพัฒน์  วุฒิวงศ์    พัสดุ ๑  
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
การจัดซื้อ Static Converter ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อ Static Converter จ ำนวน ๖ ชุดเครื่อง 
เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

๒. ข้อก าหนดความต้องการ 
๒.๑ Static Converterตรำอักษร ELIT 440V 60Hz ขนาด 250 kVA จ านวน ๒ ชุดเครื่อง 440V 60Hz

ขนาด 30 kVA จ านวน ๒ ชุดเครื่อง และ115V 400Hz ขนาด 20 kVA จ านวน ๒ ชุดเครื่องรำคำที่เสนอรวม 
กำรทดสอบและทดลองที่โรงงำน (Factory Acceptance Test, FAT) กำรให้ค ำแนะน ำกำรติดตั้ง กำรทดสอบ 
ทดลอง (Commissioning, HAT, SAT) กำรฝึกอบรม และอะไหล่ประจ ำเรือ 

๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกบริษัทผู้ผลิตในประเทศสำธำรณรัฐอิตำลีตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะตำมผนวก ก และ ควำมต้องกำรของกองทัพเรือใน ผนวก ข ที่แนบ 

๒.๓ เป็นของใหม ่ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

๓. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้เสนอรำคำต้องระบุตรำอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอรำคำ พร้อมทั้ง แนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ 
  ๓.๒รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  ๓.๓ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร 
จ ำนวนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  ๓.๔ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำก 
ผู้ที่เสนอรำคำรวมทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  ๓.๕ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิก
โดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯเป็นเด็ดขำด  
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ 
๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  ๔.๓ ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ 
   ๔.๓.๒เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกบริษัท ELITSrl ประเทศ
สำธำรณรัฐอิตำลี 
  ๔.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
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  ๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

๔.๖ ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๕.๑ หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

 ๕.๑.๑ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๒ ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๓ ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๔ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๕ ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๖ส ำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อ  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๗ หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ  
ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๘ ส ำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ ๔.๓ โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้ง
กำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิต จนถึงบริษัทของผู้เสนอรำคำ โดย  
ผู้ที่ท ำเอกสำรหรือลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในเอกสำรนั้นในนำมของ
หน่วยงำนหรือนิติบุคคล 

๕.๒หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
 ๕.๒.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
 ๕.๒.๒ แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้
ชัดเจนทุกรำยกำร 
 ๕.๒.๓ หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๒ ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

 ๖. ข้อก าหนดในการส่งมอบ 
 ๖.๑ ผู้ขำยต้องส่งมอบ Static Converterตรำอักษร ELIT 440V 60Hz ขนำด 250 kVA จ ำนวน 
๒ ชุดเครื่อง 440V 60Hz ขนำด 30 kVA จ ำนวน ๒ ชุดเครื่องและ115V 400Hz ขนำด 20 kVA จ ำนวน ๒ ชุด
เครื่องซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 ๖.๒ ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำพัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่ำเก็บไม่เคยใช้งำนมำ
ก่อนอยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกบริษัทผู้ผลิต 
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 ๖.๓ ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของ Static Converter ตรำอักษร ELIT ทั้ง ๖ ชุดเครื่องฉบับ
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้งำน ใน
วันตรวจรับ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
  ๖.๓.๑  หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and 
Maintenance) 
  ๖.๓.๒  หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 ๖.๓.๓  เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System) 
 ๖.๓.๔  ILS document 
 ๖.๓.๕  บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองตำมข้อ ๗.๑ 
 ๖.๓.๖ ผู้ขำยต้องส่งมอบผลกำรทดสอบทดลองจำกโรงงำนผู้ผลิตของพัสดุที่ส่งมอบให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจรับ ในวันตรวจรับพัสดุ 

๗ การตรวจรับ 
  ๗.๑ ถ้ำทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ  (Factory 
Acceptance Test, FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำ
คณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง ส่งมอบบันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และ
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๗.๒ กรณีที่มีกำรทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรของทำงบริษัทฯ ผู้ขำย
ต้องยอมรับผลกำรทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๗.๓ ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน ๖ (หก) เดือน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ 

๙. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 ๙.๑ ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๒ (สิบสอง)
เดือนนับถัดจำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้วหำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้
งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำก
ทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้
สำมำรถใช้รำชกำรได้ภำยใน ๓๐ (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด 
และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน ๖ (หก) เดือน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยจำก
ทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๙.๒ ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 
๙.๑ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอ่ืนมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็น 
ผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
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๑๐.บทปรับ 
 หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน 
ในอัตรำร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบนับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำม
สัญญำที่ได้ท ำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วนแต่รวมค่ำปรับ
ทั้งหมดไม่เกินร้อยละสิบ (๑๐) ของมูลค่ำสัญญำ 

๑๑. หลักประกันสัญญา 
 ผู้ขำยจะต้องน ำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่
บริษัทฯ ในวันท ำสัญญำ 

๑๒. เงื่อนไขการช าระเงิน 
การช าระเงินเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จ ำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะช ำระเมื่อผู้ขำยได้วำง

หลักประกันกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ ๒ จ ำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบแบบของอุปกรณ์ (CAD file) 

และคู่มือแนะน ำกำรติดต้ัง ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ ๓ จ ำนวนร้อยละ ๔๕ (สี่สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ท ำกำรทดสอบ ทดลอง 

(Factory Acceptance Test, FAT) และส่งมอบเอกสำรกำรทดสอบ ทดลอง ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ ๔ จ ำนวนร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบสินค้ำให้กับผู้ซื้อ ณ สถำนที่

ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ ๕ จ ำนวนร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำเมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบเอกสำรทำงเทคนิคตำมสัญญำ

ให้แก่ผู้ซื้อ และหลังจำกส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือเรียบร้อยแล้ว 

๑๓.ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 
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ผนวก ก 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification) 

Static Converter 
 
๑. สิ่งที่ต้องการ Static Converter ตรำอักษร ELIT 440V 60Hz ขนำด 250 kVA จ ำนวน ๒ ชุดเครื่อง 
440V 60Hz ขนำด 30 kVA จ ำนวน ๒ ชุดเครื่องและ 115V 400Hz ขนำด 20 kVA จ ำนวน ๒ ชุดเครื่อง 

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA) 
 ๒.๑ คุณลักษณะเฉพำะ (SPECIFICATION) 
   ๒.๑.๑  Static Converter ตรำอักษร ELIT 440V 60Hz ขนำด 250 kVA 
 INPUT DATA 
 Voltage  400 V ±15% 
 Frequency  50 Hz ±5% 
 Input current at full load  375 A 
 THDI  5% - rectifier 18 pulses 
 Inrush Current  Absent 
 OUTPUT DATA 
  Power  250kVA 
  Voltage  440V 4W 
  Frequency  60 Hz ±0.05% 
  Power Factor  ≥ 0.90 
  Waveform  Sinusoidal 
  Total Harmonic Distortion (linear load)  3% 
  Voltage regulation  ±1% 
  Voltage Transient  
  (for load step 10-100% and back)  ±5% 
  Overload 10 minutes  1.25 In 
  Overload 1 minute  1.5 In 
  Overload 1 second  3 In 
  Recovery time  20 ms 
  Voltage phase shift with balance load  ± 1˚ el 
  Voltage phase shift with unbalance load  ± 8˚ el 
  Voltage symmetry with balance load  ± 1% 
  Voltage symmetry with unbalance  
  load (30%)  ± 2% 
 SYSTEM PARAMETERS 
  Dimension (Width x Depth x Height mm)  1300x1000x1900 
  Weight (kg)  2100 
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  Efficiency  > 90% 
  Degree of protection  IP 23 
  Cooling  Forced Air 
 STANDARDS 
  Design  MIL-STD-704 or MIL-STD-704F 
  EMI/EMC  MIL-STD-461F 
  Acoustic/Noise  MIL-STD-740 
   ๒.๑.๒ Static Converter ตรำอักษร ELIT 440V 60Hz ขนำด 30 kVA 
 INPUT DATA 
 Voltage  400 V ±15% 
 Frequency  50 Hz ±5% 
 Input current at full load  45 A 
 Inrush Current  Absent 
 OUTPUT DATA 
 Power  30kVA 
 Voltage  440V 4W 
 Frequency  60 Hz ±0.05% 
 Power Factor  ≥ 0.90 
 Waveform  Sinusoidal 
 Total Harmonic Distortion (linear load)  3% 
 Voltage regulation  ±1% 
 Voltage Transient  
 (for load step 0-100% and back)  ±5% 
 Overload 10 minutes  1.25 In 
 Overload 1 minute  1.5 In 
 Overload 1 second  3 In 
 Recovery time  20 ms 
 Voltage phase shift with balance load  ± 1˚ el 
 Voltage phase shift with unbalance load  ± 8˚ el 
 Voltage symmetry with balance load  ± 1% 
 Voltage symmetry with unbalance load  ± 2% 
 SYSTEM PARAMETERS 
  Dimension (Width x Depth x Height mm)  850x800x1600 
  Weight (kg)  300 
 Efficiency  > 90% 
 Degree of protection  IP 23 
 Cooling  Forced Air 
 STANDARDS 
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 Design  MIL-STD-704 or MIL-STD-704F 
 EMI/EMC  MIL-STD-461F 
 Acoustic/Noise  MIL-STD-740 
   ๒.๑.๓ Static Converter ตรำอักษร ELIT 115V 400Hz ขนำด 20 kVA 
 INPUT DATA 
 Voltage  400 V ±15% 
 Frequency  50 Hz ±5% 
 Input current at full load  67 A 
 Power factor at full load  > 0.95 
 Inrush Current  Absent 
 OUTPUT DATA 
 Power  20kVA 
 Voltage  115V 4W 
 Frequency  400 Hz ±0.01% 
 Power Factor  ≥ 0.90 
 Waveform  Sinusoidal 
 Total Harmonic Distortion (linear load)  3% 
 Voltage regulation  ±1% 
 Voltage Transient 
 (for load step 0-100% and back)  ±8% 
 Overload 10 minutes  1.25 In 
 Overload 1 minute  1.5 In 
 Recovery time  2 cycles 
 Voltage phase shift with balance load  ± 1˚ el 
 Voltage phase shift with unbalance load  ± 8˚ el 
 Voltage symmetry with balance load  ± 1% 
 Voltage symmetry with unbalance load  ± 3% 
 SYSTEM PARAMETERS 
  Dimension (Width x Depth x Height mm)  600x950x1200 
  Weight (kg)  250 
 Efficiency  > 90% 
 Degree of protection  IP 23 
 Cooling  Forced Air 
 STANDARDS 
 Design  MIL-STD-704 or MIL-STD-704F 
 EMI/EMC  MIL-STD-461F 
 Acoustic/Noise  MIL-STD-740 
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๓. เอกสารทางเทคนิค (Documentation) 
 ๓.๑ หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
 ๓.๒ หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 ๓.๓ เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System) 
 ๓.๔ ILS Document 
 ๓.๕ บันทึกผลการทดสอบ หรือทดลอง 

๔. รายการอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง 
 รำยกำรอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง เพียงพอส ำหรับใช้งำนของ ๒ ชุดเครื่องเป็นเวลำ ๔๕ วัน(Consumable 
and Spare part list ๔๕ days operation) ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

๕.  การทดสอบขั้นโรงงาน (Factory Acceptance Test) 
 ๕.๑ กำรทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ(Factory Acceptance Test, FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำง
บริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง ส่งมอบบันทึกผล
กำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๕.๒ ผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 

๖. การให้บริการทางเทคนิค 
 ผู้ขำยจะต้องให้ค ำแนะน ำในกำรติดตั้งรวมถึงกำร Commissioning และ Setting To Work (STW), HAT 
และ SAT 

๗. การฝึกอบรม 
 ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operator Training และ On the Job Trainingณ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 
ส ำนักงำน สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 
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ผนวก ข 
ความต้องการของ กองทัพเรือ  

 
314.2  Frequency Converters 
314.2.1 Design, standard and manufacturing 

The converters shall be static type, brand ELIT  
The 60Hz and 400Hz static converters shall be suitable to the requirements of a 
warship for supply of highly sensitive loads such as radar, sonar, command and 
control systems, etc. 
The converters shall be designed according to MIL-STD-704. The BDC shall submit 
FAT Report which at lease indicates the converter output performance characteristic 
from starting to normal output condition at rated load. Load analyses of each type 
shall be provided. 
A 60Hz and a 400Hz static converters shall be sufficient for all loads during battle 
load condition. Each type shall have a stand-by unit (redundancy) of equal capacity. 
There shall be a small static converter to supply power for required equipment 
during ship ashore, a standby unit (redundancy) shall also be provided. 

314.2.2 EMI/EMC 
Cable screens shall be earthed by the use of cable glands with earthing cones. Metal 
enclosures are grounded to minimize electromagnetic disturbance and shall be 
according to MIL-STD-461F. 

314.2.3 Acoustic/noise 
The enclosure shall be tightly clamped to reduce noise emissions and shall be 
according to MIL-STD-740. 

314.2.4 Degree of Protection 
IP Ratings for converters shall be IP23 or in accordance with applicable rules of the 
Classification Societies. 

314.2.5 Installation 
The converters shall be installed on second deck above water line and mounted on 
shock-mounts according to vibration and shock resistance according to MIL-STD-167B 
and MIL-STD-901D. 

314.2.6 Control panel 
The converters shall be controlled locally from switchboards. 
The control shall be designed to sufficiently support both starting and working 
condition of ship gun. 

 

 


