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21.  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Generator) 
 
21.1  ความต้องการ 
 จดัหาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉินขบัด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล มีขนาด (Prime rate) ไม่ต ่ากว่าระบใุนแบบ ระบบไฟฟ้า 
380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ ที่ 1500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 จ านวน 1 เคร่ืองพร้อมอปุกรณ์
มาตรฐานครบชดุ อย่างน้อยดงันี ้ 

ถงัน า้มนัเชือ้เพลงิ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปผ่านการตรวจสอบการใช้งานจาก
โรงงานผู้ผลติ ได้มาตรฐานตาม ISO9001 ถ้าประกอบในประเทศไทย ต้องมีหนงัสอืรับรองจากส านกังานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์มาแสดงด้วย  

- เคร่ืองยนต์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ชดุควบคมุและหม้อน า้รังผึง้ตัง้อยู่บนฐานเดียวกนั ซึง่เป็นฐานเหลก็
และเป็นผลติภัณท์ ประกอบจากโรงงาน ผู้ผลติชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากยโุรป ,อเมริกา หรือเป็น
โรงงานที่มีการขยายฐานการผลติได้และให้ยดึตามมาตรฐาน BS, NEMA, IEC หรือ DIN 

- แผงควบคมุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต้องเป็นแผงควบคมุตราสนิค้าเดียวกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ที่ประกอบ
ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ประกอบชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องเป็นรุ่นที่ผลติขึน้ในปัจจบุนั 
- ผู้จ าหน่ายจะต้องเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลติ ไม่น้อย

กว่า10ปี เพื่อเป็นการ     รับประกนัการให้บริการ และอะไหลห่ลงัการขายและต้องติดตัง้จนสามารถ
ใช้งาน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

21.1.1 เคร่ืองยนต์ (ENGINE) 
1) เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน า้ผ่านหม้อน า้รังผึง้ (Radiator) พร้อมด้วยระบบอดั

อากาศแบบ Turbocharged With Air to Charge Cooler (Prime rate) ตามมาตรฐาน ISO 3046 หรือ BS 5514 และ
สามารถ Overload ได้ 10% 

2) ระบบควบคมุความเร็วของเคร่ืองยนต์ที่ใช้ Governor แบบ Electronic ตามมาตรฐาน ISO 
3046/4, BS 5514 CLASS A1 หรือ ISO 8528G2 

3) ระบบน า้มนัหลอ่ลืน่มีป๊ัมน า้มนัสบูน า้มนัหลอ่ลืน่ผ่านไส้กรองน า้มนัหลอ่ลืน่ ขึน้ไปท าการ  
หลอ่ลืน่ชิน้สว่นต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ 

4) ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ใช้มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟตรง 12 หรือ 24 โวลต์ พร้อมแบตเตอร่ีขนาด
เพียงพอที่จะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต ่ากว่า 10 ครัง้ 

5) Air Cleaner เป็นแบบ Dry Type Air Cleaner 
6) ระบบท่อไอเสยีจะต้องมีหม้อพกัไอเสยี พร้อมทัง้ท่ออ่อนไอเสยี 
7) เคร่ืองวดัต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ (Engine Instrument) ประกอบด้วย 

7.1)  มาตรวดัอณุหภูมิของน า้หลอ่เย็น (Water Temperature Gauge) 
7.2) มาตรวดัอณุหภูมิของน า้มนัหลอ่ลืน่ (Oil Temperature Gauge) 
7.3)   มาตรวดัความดนัของน า้มนัหลอ่ลืน่ (Oil Pressure Gauge) 
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7.4)   มาตรวดัความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ (Tachometer) 
7.5)  มาตรวดัชัว่โมงการท างานของเคร่ืองยนต์ (Hour Counter) 

8) มีถงัน า้มนัส ารอง เพียงพอที่จะเดินเคร่ืองยนต์ได้ไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมงที่ Full Load และให้มี Low 
Level Alarm ในกรณีที่น า้มนั ใกล้จะหมด โดยมี Side Glass บอกระดบัและปริมาตรน า้มนัภายในถงัและมีระบบ Drain 
และระบบ Pump น า้มนัเชือ้เพลงิชนิด Electric Pump ด้วย 

9) ผู้ รับจ้างต้องท ารายละเอียดของถงัน า้มนัเชือ้เพลงิส ารองและ Ground ของถงัน า้มนัเชือ้เพลงิ
ตลอดจนการติดตัง้ป๊ัมเติมน า้มนัเชือ้เพลงิเข้าถงั ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาก่อนการติดตัง้และตวัถงัน า้มนัต้องท าจากแผ่น
เหลก็ตามมาตรฐาน ASTM 

21.1.2  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อลัเทอร์เนเตอร์ (ALTERNATOR) 
1)  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสามารถให้ก าลงัไฟฟ้า (Prime rate) ไม่ต ่ากว่าตามแบบก าหนด ระบบไฟฟ้า  

380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ ที่ 1500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8  
2) เป็นชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) และ Single Bearing  
3) แรงดนัไฟฟ้าจะถกูควบคมุและปรับตวัเองได้อตัโนมติั โดยมีความคาดเคลือ่นได้ไม่เกิน ± 1% 

ตลอดช่วง NO Load ถงึ Full Load  
4)   ฉนวนของขดลวด Insulation จะต้องใช้ตามมาตรฐาน NEMA CLASS H 
5)   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะผลติตามมาตรฐาน VDE 0530, BS 4999-5000 หรือ IEC 34-1 
6) ต้องสามารถป้องกนัการรบกวนทางคลืน่วิทยไุด้ตามมาตราฐานยโุรปหรืออเมริกา 

21.1.3  ตู้ควบคมุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และระบบควบคมุเคร่ืองยนต์ (Control Panel) 
 เป็นแบบ MICROPROCESSOR CONTROL ผลติโดยผู้ผลติชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และประกอบมา

พร้อมส าเร็จรูปกบัชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เป็นแบบตัง้อยู่บนพืน้ หรือติดบนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ประกอบด้วยอปุกรณ์และ
มาตรวดัต่างๆ ไม่น้อยกว่า ดงันี ้

1)  ชดุควบคมุการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แบบอตัโนมติั 
2)   สวิทซ์ควบคมุการท างานประกอบด้วย Automatic Manual Test และ OFF 
3)   เมนเบรคเกอร์ ขนาดตามแบบก าหนด 
4)   โวลท์มิเตอร์พร้อมซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
5)   แอมมิเตอร์ซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
6)   ฟรีเควนซี่มิเตอร์ 
7)   ระบบชาร์จไฟฟ้าเขาแบตเตอร่ีอตัโนมติั ขณะที่เคร่ืองยนต์ไม่ได้ท างาน 
8)   สญัญาณไฟแสดงการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ต้องไม่น้อยกว่า ดงัต่อไปนี ้

-     MAINS ON 
-     MAINS FAILED 
- STANDBY ON 
- FAIL TO START 
- SET RUNNING  
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- LOW OIL PRESSURE 
- HIGH WATER TEMPERATURE 
- OVER SPEED 
- BATTERY CHARGER OFF 
- TEST 

9)    ชดุป้องกนัเคร่ืองยนต์ โดยจะดบัเคร่ืองยนต์ โดยอตัโนมติั 
- ความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 
- ความดนัน า้มนัหลอ่ลืน่ต ่ากว่าเกณฑ์ 
- ความเร็วรอบสงูเกณฑ์ 
- OVER CRANK 
- EMERGENCY STOP 

21.1.4   การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
1) เมื่อแรงดนัไฟฟ้าของการไฟฟ้าตกลงหนึง่เฟส หรือมากกว่าระบบควบคมุจะต้องสง่สญัญาณไป 

ไปสตาร์ทเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยอตัโนมติั การสตาร์ทครัง้นีถ้้าสตาร์ทครัง้แรกเคร่ืองไม่ท างาน จะสตาร์ทต่อไปจนครบ 3 
ครัง้ เคร่ืองยงัไม่ท างานจะแสดงสญัญาณ FAIL TO START 

2) สามารถตัง้เวลาการสตาร์ทเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉินได้ตัง้แต่ 0-15 วินาที เพื่อป้องกนั เมื่อ
แรงดนัของการไฟฟ้ากระพริบ เคร่ืองยนต์จะไม่ท างาน 

3) เมื่อรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและโวลท์เตจได้ตามเกณฑ์ชดุควบคมุจะต้องสัง่สวิทซ์ สบัโยก
เปลีย่นทิศทางท างาน โดยเปลีย่นทิศทางจากของการไฟฟ้า ไปยงัต าแหน่งของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สามารถตัง้เวลาในการ
สบัโยกได้ตัง้แต่ 0-15 วินาที เพื่อรอเวลาให้รอบเคร่ืองยนต์และโวลต์เตจคงที่เสยีก่อน 

4) เมื่อแรงดนัของการไฟฟ้ามาตามปกติ ชดุควบคมุจะต้องสัง่ให้สวิทซ์สบัโยกอตัโนมติัท าการสบั
โยกกลบัไปต าแหน่งของการไฟฟ้าตามเดิม สามารถตัง้เวลาในการสบัโยกได้ตัง้แต่ 0-30 วินาที เพื่อป้องกนัระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้ามีมาอาจขาดช่วงสัน้อีก จนแน่ใจว่าแรงดนัมาตามปกติ แล้วจงึให้สวิทซ์ท าการสบัโยก 

5) หลงัจากสวิทซ์สบัโยกอตัโนมติัท าการเปลีย่นทิศทาง เข้ากบัระบบการไฟฟ้าตามเดิมแล้ว เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าจะต้องดบัเคร่ืองเองโดยอตัโนมติั สามารถตัง้เวลาในการดบัเคร่ืองได้ตัง้แต่ 0-15 วินาที ทัง้นีเ้พื่อให้เคร่ืองยนต์
เดินตวัเปลา่เพื่อท าการระบายความร้อนในตวั  

21.1.5 ระบบประจแุบตเตอร่ี 
 1) สามารถประจแุบตเตอร่ีได้ทัง้จากไฟหลวง และไฟจากเคร่ืองยนต์ 
 2) เป็นระบบประจแุบตเตอร่ีอตัโนมติับรรจใุนตู้  
 3) มีระบบป้องกนัที่จะตดัการประจแุบตเตอร่ีขณะเคร่ืองยนต์สตาร์ท 
 4) มีฟิวส์ป้องกนัขนาดเหมาะสม 
 5) มีมิเตอร์วดักระแสไฟตรงในการประจ ุ
 6) มีสวิทซ์ ปิด-เปิด และไฟแสดงการชาร์จ 
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21.1.6  อปุกรณ์ที่ต้องจดัสง่พร้อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
1) คู่มือการใช้เคร่ืองยนต์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3 ชดุ 
2) คู่มืออะไหล ่ 3 ชดุ 
3) เคร่ืองมือการซ่อมบ ารุง 3 ชดุ 

21.1.7  เงื่อนไข 
1)  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่เสนอจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรุ่นที่ผลติอยู่ในปัจจบุนั 

ประกอบส าเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลติเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเป็นผลติภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ หรือประเทศ
ในแถบยโุรปตะวนัตก  

2)  ผู้ เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาลอ็คและรายละเอียดของเคร่ืองยนต์ดีเซล และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบเสนอราคา 

3) จะต้องได้รับประกนัความเสยีหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลติหรือประกอบเป็นเวลา 1 
ปี นบัจากวนัได้รับเคร่ืองแล้ว 

4) เมื่อด าเนินการติดตัง้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดลองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
(LOAD TEST), AUTOMATIC TRANSFER SWITCH และอปุกรณ์ที่ท างานร่วมกนั ต้องท างานได้ถกูต้องตามรายละเอียด
ทกุอย่าง และทดลองจ่ายโหลด 100 % ติดต่อกนัเป็นเวลา 1 ชัว่โมง  ทดสอบจ่ายโหลด 75 % ติดต่อกนัเป็นเวลา 30 นาที
และทดสอบจ่ายโหลด 50 % เป็นเวลา 30 นาที และหลงัจากการทดลองต้องมีน า้มนัใน ถงัน า้มนัส ารอง เพียงพอที่จะเดิน
เคร่ืองยนต์ได้ไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมง 

5) ให้ท าการทดลองระบบป้องกนัอนัตรายเคร่ืองยนต์ตามมาตรฐานของบริษัท 
6) ในระหว่างการทดลอง หากอปุกรณ์ต่างๆเสยีหาย อนัเนื่องมาจากการท างานของเคร่ืองยนต์และ

อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบซ่อมแซม หรือจดัหามาใหม่ให้ใช้งานได้ดงัเดิม
โดยเร็ว 

7) อปุกรณ์ในการทดลอง จ่ายโหลดเต็มที่ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จดัหามาเอง 
8) จดัให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และเข้าใจวงจรการท างานระบบเคร่ืองยนต์อตัโนมติั 

การใช้งานการแก้ไขข้อขดัข้อง และการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอย่างดี 
 
21.2 ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 21.2.1 ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จะต้องมีการควบคมุความดงัของเสยีง (Sound Reduction) โดยให้มีความดงั
ของเสยีงไม่เกิน 85 dB วดัที่ระยะ 1 เมตร จากห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่ว่าจะวดัจากด้านใด 
 21.2.2  ผนงัด้านในทกุด้านให้บดุ้วยวสัด ุRock Wool ความหนาแน่น 80 kg/m3 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 4 
นิว้ แล้วบดุ้วย Glass Clothหนา 0.2 มม. เพื่อป้องกนัใยหลดุปลวิ โดยยดึเข้ากบัผนงัหรือเพดานอย่างมัน่คงแข็งแรง 

21.2.3 เพดานด้านใน หากไม่มีฝ้าแบบกนัเสยีง ให้ท าเหมือนผนงั ดงัข้อ 21.2.2 
 21.2.4 ติดตัง้ Air Inlet And Outlet Sound Attenuators ที่ช่องลมเข้า ช่องลมออกของเคร่ืองยนต์ Attenuators  
ที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ท าได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกบัเคร่ืองยนต์ที่ใช้ผู้ขายและติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นผู้จดัท า
ระบบควบคมุความดงัของเสยีงรวมทัง้ประตแูละระบบระบายอากาศภายในห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ตามที่ระบใุนแบบให้
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

สามารถระบายอากาศได้เพียงพอขณะเดินเคร่ือง ต้องรับประกนัท าให้อปุกรณ์ทัง้ชดุท างานได้ดีสมบรูณ์และป้องกนัเสยีง
ออกได้ตามที่ระบ ุโดยจะต้องจดัท าเพิ่มเติมให้ดีพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มรวมทัง้ต้องสง่รายการค านวณระดบัเสยีง 
และระบายอากาศให้พิจารณาด้วย 
 
21.3  AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 
 มีการติดตัง้แล้วภายในตู้  MDB ให้ผู้ รับจ้างเดินสายสญัญาณจาก ATS และ ATS Controller ภายในตู้  MDB เพื่อมา
ควบคมุการ START ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

  
21.4  รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะน าให้ใช้ 

 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถงึรายชื่อผู้ผลติและผลติภัณฑ์ วสัดอุปุกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั
ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นที่
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ที่ก าหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 

- CUMMINS POWER GENERATION  
- CATER PILLER 
- HIMONISA  
- FG WILSON  
- MTU  
- หรือเทียบเท่า  


