-1-

สวนที่ 1
คุณลักษณะทั่วไป
1. ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME
1.1 เปนไปตามมาตรฐาน International Civil Aviation Organization (ICAO) หรือ Federal Aviation
Adm in is tra t io n ( FAA ) โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
1.2 เจาของผลิตภัณฑตองมีผลงานผลิตระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME มาแลวไมนอยกวา ๕ ป (หาป)
และมีการติดตั้งใชงาน ณ สนามบินนานาชาติ นับถึงวันยื่นขอเสนอ ไมนอยกวา ๕ แหง โดยผูเสนอราคาจะตอง
เสนอเอกสารรับรองผลงานที่ออกโดยหัวหนาหนวยงานผูใชงานหรือสําเนาสัญญายื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
1.3 ผลิตภัณฑแบบหรือรุนที่เสนอราคาจะตองมีสายการผลิตตอเนื่อง และมีการสนับสนุนขอมูลอะไหลและบริการ
ทางเทคนิคเพื่อดํารงขีดความสามารถในการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป นับแตวันยื่นขอเสนอ โดยผู
เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่รับรองจากบริษัทผูผลิตยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
1.4 มีโครงสรางเปน Dual Transmitters และ Dual Monitors ซึ่งประกอบดวย
1.4.1 Dual DVOR Equipment
1.4.2 Dual DME Equipment
1.4.3 ระบบสายอากาศตามมาตรฐานผูผลิต พรอมตะแกรง Counterpoise
1.4.4 อุปกรณ Status Indicator
1.4.5 อุปกรณ Remote Control
1.4.6 อุปกรณ Remote Maintenance and Monitoring
1.4.7 Grounding and lightning Protection System
1.5 เปนแบบ Modular Technology หรือ Easy plug–in card หรือ Modules ถอดเปลี่ยนไดงายและรวดเร็ว
ระหวางการซอมทําและบํารุงรักษา
1.6 Power Supply Module สําหรับอุปกรณ DVOR และ DME ตองแยกจากกัน
1.7 เปนเครื่องสงแบบ Dual Channel อิสระซึ่งกันและกัน ติดตั้งอยูใน Rack และทํางานแบบ Main/Standby
โดยเมื่อมีการบํารุงรักษาจะไมขัดขวางหรือขัดจังหวะการทํางานของเครื่องอื่น
1.8 มีการเชื่อมตอ ภายในและการติดต อสื่อสารภายนอก ตามโครงสรา ง Intersystem Connection and
Communication Diagram (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 16) ดวย Wireless Link Radio Equipment
หรือ Land Line (Fiber Optic)
1.9 มี Desktop Computer จํานวน 3 เครื่อง (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 9) และ Notebook Computer
จํานวน 1 เครื่อง (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 10) เปนอุปกรณประกอบของระบบ Remote Maintenance
and Monitoring
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-22. ระบบไฟฟา
2.1 มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Power Generator) แบบ Prime ขนาดไมนอยกวา 30 KVA รวมระบบ
Automatic Transfer Switch (ATS) ซึ่งสามารถสํารองไฟฟาไดแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด ติดตั้งภายใน
อาคารแยกสวนจากอุปกรณ DVOR/DME พรอมถังน้ํามันภายในขนาดไมนอยกวา 200 ลิตร รวมน้ํามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง และถังน้ํามันภายนอกขนาดไมนอ ยกวา 2,000 ลิตร รวมน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 1,000 ลิตร
(สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 11)
2.2 เดินสายไฟฟา 220 VAC 1 Phase 2 Wire ฝงใตดินแบบ Underground–Type และประกอบในทอแบบ
HDPE (High Density Polyethylene) หรือแบบ RSC (Ring Stiffness Constant) ที่มีขนาดสามารถรอย
สายเคเบิลทั้งหมดไดโดยงาย จากแหลงจายไฟฟาที่ทางราชการกําหนดมายังสถานี DVOR/DME
2.3 ระบบ DVOR/DME ตองทํางานดวยกําลังไฟฟา 220 VAC ±10VAC, 50Hz ±5% Single Phase
2.4 มีอุปกรณ Voltage Stabilizer แบบ Single Phase ขนาด 30 KVA 220 VAC ± 1 %
2.5 มีเครื่องจายกระแสไฟฟาตอเนื่อง (Uninterrupted Power Supply : UPS) ขนาดไมนอยกวา 5 KVA (สวนที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 8) จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้งภายในสถานีตามโครงสรางแผนผัง Conceptual Diagram of
Full UPS Configuration (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 17) ซึ่งสามารถจายกระแสไฟฟาในสภาวะ Full Load
ไมนอยกวา 30 นาที
2.6 มี Battery Back UP พรอม Charger Unit สําหรับอุปกรณ Doppler Very High Frequency Omni Directional
Radio และ Distance Measuring Equipment แยกจากกั นอิสระโดยสามารถจา ยกระแสไฟฟา ได ตาม
มาตรฐานผูผลิต
2.7 การรอยทอฝงสายเคเบิลใตดินรองตองมีความลึกมากกวา 50 เซนติเมตรจากพื้นผิวและมีความกวางไมนอยกวา
30 เซนติเมตร โดยสวนฐานของรองที่ขุดตองเททรายรองพื้นหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร วางทอ HDPE
เททรายกลบทับหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตรมีแผนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Slab) ปดปองกันอยู
ดานบนตลอดความยาวสาย จากนั้นกลบทับดวยดินหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร และมีบอพักสายเคเบิลใตดิน
(Handhole) ตามมาตรฐานการกอสรางของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
2.8 มีปายบอกแนววางสายเคเบิลใตดินในทุกๆ ระยะ 10 เมตร
3. ระบบเพือ่ ความปลอดภัย
3.1 มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด 15 ปอนด จํานวน 2 ถัง ติดตั้งภายใน
อาคารสถานี DVOR/DME
3.2 มีอุปกรณ Surge and Lightning Protection (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 15)
3.3 มีระบบ Grounding system (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 14)
3.4 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ Sensor Alarm แจงเตือนไดที่หอบังคับการบิน
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-34. สภาพแวดลอมการทํางาน
4.1 อุปกรณที่ถูกติดตั้งไวภายนอกอาคารตองมีการปองกันสภาพอากาศอยางเหมาะสม ดวยการเคลือบพื้นผิวหรือ
พนสีที่มีคุณภาพสูง เพื่อใหคงทนตอสภาพอากาศที่รุนแรงภายนอกอันเกิดจากอุณหภูมิ ความรอน ความชื้น
ฝน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของ ICAO Annex 14 Vol.1
4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสถานี DVOR/DME แบบ Inverter ชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไมนอย
กวา 24,000 BTU พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 2 เครื่อง สามารถสลับการทํางานแบบอัตโนมัติ
4.3 มีเครื่องดูดความชื้นภายในสถานี DVOR/DME จํานวน 2 เครื่อง (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 12)
4.4 มีเครื่องฟอกอากาศภายในสถานี DVOR/DME จํานวน 1 เครื่อง (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 13)
5. Transmission lines สาย Cables และอุปกรณประกอบ
5.1 สายนําสัญญาณ Near Field ตองฝงใตดินเปนแบบ Underground–Type และประกอบในทอแบบ HDPE
(High Density Polyethylene) หรือแบบ RSC (Ring Stiffness Constant) ที่มีขนาดเหมาะสม สามารถ
รอยสายเคเบิลทั้งหมดไดโดยงาย
5.2 ติดตั้งสายอากาศ Near Field Monitor บน Tower แบบ Self-Support ที่มีฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนไป
ตามมาตรฐานของผูผลิต
5.3 ติดตั้งภายในทอแบบแยกจากกันเปนอิสระกับระบบไฟฟา
5.4 การรอยทอฝงสายเคเบิลใตดิน รองตองมีความลึกมากกวา 50 เซนติเมตรจากพื้นผิวและมีความกวางไมนอย
กวา 30 เซนติเมตร โดยสวนฐานของรองที่ขุดตองเททรายรองพื้นหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร วางทอ
HDPE เททรายกลบทับหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร มีแผนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Slab) ปด
ปองกันอยูดานบนตลอดความยาวสาย จากนั้นกลบทับดวยดินหนาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร และมีบอพัก
สายเคเบิลใตดิน (Handhole) ตามมาตรฐานการกอสรางของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
5.5 มีปายบอกแนววางสายเคเบิลใตดินในทุกๆ ระยะ 10 เมตร
6. อาคารสถานี DVOR/DME
6.1 รื้อถอนอาคารสถานีของเดิม จัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณที่ไดจากการรื้อถอนพรอมสงมอบวัสดุอุปกรณดังกลาว
ใหแกการทาอากาศยานอูตะเภา แลวติดตั้งอาคารสําเร็จรูปแบบ Shelter พรอมหลังคา และสวนประกอบ
อาคาร (ตามแบบรูป) โดยผูขายตองสงแบบกอสรางอาคารสถานีอยางนอยตองเปนไปตามแบบที่บริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด มีใชงาน ใหการทาอากาศยานอูตะเภาเห็นชอบกอนดําเนินการ
6.2 กอสรางอาคารสําเร็จรูปแบบ Shelter พรอมหลังคาสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Power Generator)
แยกจากอาคารอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME
6.3 กอสรางฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับรองรับอาคารสําเร็จรูปแบบ Shelter (ตามแบบรูป)
6.4 มีไฟฟาแสงสวาง และ Obstruction Lighting ตามขอกําหนดของ ICAO Annex 14
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แบบรูปอาคารสําเร็จรูปแบบ Shelter

7. Counterpoise And Grounding System
ทําการติดตั้ง Counterpoise และ Grounding System ใหมพรอมอุปกรณประกอบ (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 14)
8. การติดตั้ง
8.1 กอนดําเนินการติดตั้ง ผูขายตองสงแผนการดําเนินงาน โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมและชวงเวลาในแตละ
ขั้นตอน พรอมทั้งผลการจําลองคุณลักษณะเฉพาะการแพรกระจายสัญญาณ (Coverage Simulation) และ
ขอมูลการสํารวจสถานที่ติดตั้งรวมแบบติดตั้ง ใหการทาอากาศยานอูตะเภาเห็นชอบกอนดําเนินการ
8.2 ผูขายตองจัดทํา Instrument Approach Chart ของสถานี DVOR/DME เพื่อรองรับการพัฒนาหวงอากาศ
3 สนามบิน คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานอูตะเภา
8.3 การจัดหาพัสดุในครั้งนี้เปนการจัดซื้ออุปกรณพรอมทําการติดตั้ง ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหา
วัสดุอุปกรณหรือสิ่งของหรือสวนประกอบที่จําเปนและเพียงพอสําหรับการติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศ
DVOR/DME ใหสามารถทํางานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณหรือสวนประกอบรายการใด
ไมไดระบุไว แตมีความจําเปนตองจัดหาเพื่อใหเครื่องชวยการเดินอากาศทํางานไดอยางครบถวนสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ ถือเปนความรับผิดชอบของผูขายในการจัดหาสิ่งของดังกลาว โดยรวมอยูในราคาที่เสนอแลว
9. การทดสอบและทดลอง
9.1 ผูขายตองจัดใหมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ (Factory Acceptance Test : FAT)
โดยตองจัดสงเอกสารแสดงกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ (FAT Procedure)
ใหการทาอากาศยานอูตะเภาใหความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
9.2 ทําการทดสอบ (Site Acceptance Test : SAT) และทดลองขั้นสุดทายกอนสงมอบ
9.3 เมื่อผูขายทําการติดตั้ง ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME เรียบรอยแลว จะตองตรวจสอบการ
ทํางานของอุปกรณ โดยจัดใหมีการบินทดสอบ (Commissioning Flight Inspection) จนไดรับหนังสือ
รับรองผลการบินทดสอบจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.)
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-59.4 ในการปรับแตงคา Parameter ของอุปกรณเครื่องชวยเดินอากาศ ณ สถานีภาคพื้น โดยผูเชี่ยวชาญจาก
เจาของผลิตภัณฑ โดยการทาอากาศยานอูตะเภาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเจาหนาที่ของทางราชการเขารวม
สังเกตการณ โดยผูขายตองใหความรวมมือและจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตามสมควร
9.5 ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบและทดลองทั้งปวง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
10. การฝกอบรม
10.1 กอนการสง มอบผูขายตองจัดใหการฝกอบรมเพื่อถายทอดวิทยาการ (Technology Transfer) และการ
บํารุงรักษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ของทางราชการโดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถใชง าน การบํารุง รักษาและแกไ ขปญ หาของเครื่องชว ยเดินอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของการฝกอบรมตองครอบคลุมหัวขอดังนี้
10.1.1 ทฤษฎีความรูเครื่องชวยเดินอากาศ Doppler VHF Omni Range
10.1.2 ทฤษฎีความรูเครื่องชวยเดินอากาศ Distance Measuring Equipment
10.1.3 On Job Training (OJT) ระบบ DVOR/DME จํานวนไมนอยกวา 15 นาย
10.1.4 ทฤษฎีความรูการใชงานอุปกรณประกอบตางๆ จํานวนไมนอยกวา 15 นาย ดังนี้
10.1.4.1 Wireless link
10.1.4.2 Uninterruptible Power Supply (UPS)
10.1.4.3 Portable Navigational Signal Analyzer (PNSA)
10.1.4.4 ระบบ Power Generator
10.2 การถายทอดวิทยาการ (Technology Transfers) ในการซอมบํารุงอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศตามขอ
10.1.1 ถึง 10.1.2 ตองครอบคลุมจนถึงการซอมบํารุงระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance)
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางแทจริง ณ โรงงานเจาของผลิตภัณฑ ใหแกเจาหนาที่ของทางราชการ จํานวน
ไมนอยกวา 5 นาย โดยผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมดังกลาว
ยกเวน ตั๋วเครื่องบิน คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเปนความรับผิดชอบของการทาอากาศยานอูตะเภา
10.3 ผูข ายต อ งจั ด ทํ า เอกสารคู มื อ การใช ง าน การทดสอบอุ ป กรณ แ ละคู มื อ ในการฝ ก อบรม ตลอดจนการ
จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรมและอุปกรณที่จําเปนในการฝกอบรมใหมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้ง นี้
การทาอากาศยานอูตะเภาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการฝกอบรม รวมถึงเพิ่มเติม
ระยะเวลาและจํานวนผูเขารับการฝกอบรมใหมีความเหมาะสม
11. การสงมอบและตรวจรับ
11.1 ผู ข ายต อ งเตรี ย มรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการตรวจรั บ ( Acceptance Test Procedure) ส ง มอบให แ ก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนวันตรวจรับพัสดุลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
11.2 ผูขายตองสนับสนุนอะไหลสํารองสําหรับเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME ดังนี้
11.2.1 One (1) complete set of DVOR one (1) channel (not include backplane)
11.2.2 One (1) complete set of DME one (1) channel (not include backplane)
11.2.3 One (1) set of RCSU and RSU
11.2.4 Two (2) Wireless Link Equipment
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11.2.6 Two (2) Double LED obstruction lighting equipment
11.3 เครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงเบื้องตนและเครื่องมือซอมบํารุงประจําเครื่อง จํานวน 1 ชุด ดังนี้
11.3.1 Portable Vector Network Analyzer (PVNA)
11.3.2 Portable Navigational Signal Analyzer (PNSA)
11.3.3 Tool Kits and Maintenance Aids (สวนที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะ ขอ 20) หรือเปนผลิตภัณฑที่
สามารถใชงานไดเทียบเทา (Compatible)
11.4 เอกสารคูมือทางเทคนิค เอกสารคูมือการใชงาน และเอกสารการซอมบํารุง พรอม แบบรุน และ แผนภาพ
(Diagram) เปนภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และในรูปแบบ Electronic Form ที่
อานไดจากโปรแกรมมาตรฐานไมนอยกวา 5 ชุด โดยตองประกอบดวยอยางนอยดังนี้
11.4.1 คูมืออุปกรณเครื่องชวยเดินอากาศ (Navigation Aids)
11.4.2 Part Catalog
11.4.3 Maintenance Manual
11.4.4 Service Instruction
11.4.5 Portable Navigational Signal Analyzer (PNSA)
11.4.6 Wireless link
11.4.7 Uninterruptible Power Supply (UPS)
11.4.8 ระบบ Power Generator
11.4.9 Surge and Lightning
11.4.10 Grounding
11.5 แบบติดตั้ง (Detail Design Drawing) ของระบบ DVOR/DME
11.6 แบบติดตั้งจริง (AS Built Drawing)
11.7 เอกสารรายงานผลการทดสอบและทดลอง ตามขอ 9
11.8 เอกสารรายงานผลการฝกอบรม ตามขอ 10
11.9 ผูขายจะตองรับผิดชอบอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ได
ส ง มอบแล ว โดยให ถื อ ว า ผู ข ายยั ง เป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอุ ป กรณ เ ครื่ อ งช ว ยเดิ น อากาศ จนกว า
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจรับพัสดุในงวดสุดทายไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว
12. การรับประกัน
12.1 ภายในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองจัดเจาหนาที่ทางเทคนิคที่ไดรับการรับรองจากเจาของผลิตภัณฑมา
ทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน(Preventive Maintenance) ตามขอกําหนดในหนังสือคูมือของบริษัทผูผลิต
มีกําหนดอยางนอย 4 ครั้งตอป และมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 90 วัน (หรือ 3 เดือนตอครั้ง) นับแตวัน
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อูตะเภา
12.2 ผูขายจะตองจัดใหมีผูประสานงานโครงการตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญา พรอมชองทางการติดตอ
ทางโทรศัพทโดยตรงสําหรับการทาอากาศยานอูตะเภาโดยเฉพาะ
เพื่อดําเนินการตอไปนี้
12.2.1 ประสานงานระหว างการทา อากาศยานอู ตะเภากับ ผู ขายเพื่ อดํ า เนิ น โครงการใหเ ปน ไปตาม
ขอกําหนดและวัตถุประสงคแหงสัญญา
12.2.2 ประสานงาน ให คํ า แนะนํ า ในการติ ด ตั้ ง และปรั บ แต ง ระบบอุ ป กรณ เ ครื่ อ งช ว ยเดิ น อากาศ
DVOR/DME เพื่อบินทดสอบ (Flight Check) ใหใชงานไดครบถวนสมบูรณตามขอกําหนด และ
ไดรับการรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.)
12.2.3 ประสานงานและดําเนินการแกไขปญหาดานเทคนิคของระบบอุปกรณเครื่องชวยเดินอากาศใหใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอดเวลา
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สวนที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะ

ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME และอุปกรณประกอบ
............................................................
1. DOPPLER VHF OMNI RANGE (DVOR) EQUIPMENT
1.1 System Accuracy
1.1.1 Azimuth accuracy shall be better than ± 1 degree on ground measurement.
1.1.2 Azimuth stability shall be better than ± 0.5 degree measured at a monitor.
1.2 The dual DVOR equipment shall comprise, but not limited to:
1.2.1 Dual carrier transmitters;
1.2.2 Dual sideband transmitters;
1.2.3 Dual monitors;
1.2.4 DVOR test generator;
1.2.5 Antenna Switching Unit;
1.2.6 Antenna System.
1.3 Carrier Transmitter
1.3.1 Frequency band
: 108.000 to 117.975 MHz
1.3.2 Operating frequency
: 110.80 MHz
1.3.3 Frequency stability
: ± 0.002% from the operating frequency
1.3.4 Output power
: at least 50 watts (adjustable)
1.3.5 Spurious output
: better than 60 dB below carrier
1.3.6 Carrier modulation:
1.3.6.1 Reference frequency
: 30 Hz ± 0.2%
1.3.6.2 Modulation depth
: 30% (adjustable)
1.3.6.3 Identification frequency
: 1020 Hz ± 50 Hz
1.3.6.4 Identification modulation depth : 10% (adjustable)
1.3.6.5 Speech channel filter
: band pass at the range of 300 to 3,000 Hz
With in 3 dB relative to the level at 1,000 Hz
1.3.6.6 Speech modulation depth
: up to 30% (the transmission of speech
shall not interfere in any way with
basic navigation function) (adjustable)
1.3.7 The Identification unit shall be able to generate any three letters International Morse
Code for both DVOR and DME equipment.
1.3.8 The setting up of DVOR Identification code shall be computerized.
1.3.9 The DME Identification shall be generated on every forth DVOR Identification cycle.
1.3.10 Protection shall be provided for the RF amplifier from damage caused by open or
short circuit of the output.
น.อ.
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-91.3.11 Thruline (line section) and plug-in elements with RF Wattmeter shall be equipped
for all radiating power output of the transmitters. Type, model and diagram shall
be submitted in the Proposal.
1.4 Sideband Transmitter
1.4.1 A double-sideband DVOR equipment shall be provided.
1.4.2 The Sub-carrier modulation mid-frequency shall be 9960 Hz ± 1%.
1.4.3 Phase control circuit shall maintain phase stability between the Sidebands and carrier signals.
1.4.4 Each Thrulines (line section) and plug-in elements with RF Wattmeter shall be
equipped for all radiating power output of the transmitters. Type, model and
diagram shall be submitted in the Proposal.
1.5 Monitor
1.5.1 The DVOR Monitor system shall be capable continuous monitoring fault (s) detection
and producing alarm signal (s) for the following conditions occurs:
1.5.1.1 A change in excess of 1 degree of the bearing information transmitted by the
DVOR equipment;
1.5.1.2 Reference signal 30 Hz modulation depth exceeds ± 2% from the nominal value;
1.5.1.3 Sub-carrier 9960 Hz modulation depth exceeds ± 2% from the nominal value;
1.5.1.4 Sub-carrier 9960 Hz deviation ratio exceeds 16 ± 1.
1.5.2 The bearing alarm limit shall be adjustable with the step of not more than 0.1 degree.
1.5.3 The carrier RF level alarm limit shall be adjustable when the carrier level decreases
10% to 30% from the nominal value.
1.5.4 The identification alarm shall be provided for the following conditions:
1.5.4.1 Continuous keyed;
1.5.4.2 Loss of identification for more than 15 second (adjustable).
1.5.5 The Monitors shall be configurable such that both monitors are monitoring the
operating (on-antenna) or standby (on-dummy) transmitter simultaneously.
1.5.6 When two Monitors are monitoring the operating transmitter, the Monitors can be configured
either in ‘AND’ mode or ‘OR’ mode for a changeover or shutdown in the event of failure.
1.5.7 The Monitor shall provide a maintenance warning alarm to permit corrective action
before an out-of-tolerance condition occurs. The warning indication shall be displayed
at the designated control points and Remote Control and Status Unit (RCSU)
1.5.8 Alarm delay shall be adjustable.
1.5.9 Alarm history shall be provided to identify the parameter that has deviated beyond
the alarm limit and caused the alarm.
1.5.10 The parameters of DVOR Transmitter and Monitor shall be provided and show on
display. Control and Selection for display of those parameters shall be done by
computerization which is permanently located at site. The following parameters,
including but not limited to, shall be available:
น.อ.
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- 10 1.5.10.1 The bearing information;
1.5.10.2 Reference signal 30 Hz modulation depth;
1.5.10.3 Sub-carrier 9960 Hz modulation depth;
1.5.10.4 Sub-carrier 9960 Hz deviation ratio;
1.5.10.5 Identification;
1.5.10.6 Forward and reflected power or standing wave ratio.
1.5.11 The field Monitor (including the Monitor antenna, the Antenna
mast, transmission lines, obstruction lighting) for monitoring the radiated composite
signal shall be provided for installation at any azimuth suitable for installation.
Type, and model shall be submitted in the Proposal.
1.5.12 Double LED obstruction lighting with photo-switch shall be installed with the
monitor antenna which conforms with the ICAO Annex 14 Vol. I Chapter 6 – Visual
Aids For Denoting Obstacles and Federal Aviation Administration (FAA) Specification
for Obstruction Lighting Equipment (AC 150/5345-43F OR 43G). Type and model
shall be submitted in the Proposal.
1.6 Test Generator
1.6.1 The Test Generator for DVOR equipment shall be able to check and calibrate the
monitor to conform with ICAO Annex 10 Vol. I.
1.6.2 Type and model of the Test Generator shall be submitted in the Proposal (in case of
separated unit).
1.6.3 Built-in-Test (BIT) or Fault Diagnostics shall be provided for all Lowest Replaceable
Units (LRU) and capable of being initiated locally and remotely.
1.7 Antenna Switching
1.7.1 The RF Power Distributor in the Antenna Switching unit shall be broadband for
operation in the range of 108 to 118 MHz.
1.7.2 Surge and Lightning Arresters shall be provided for all output ports of the distributor.
1.8 Antenna System
1.8.1 The operating frequency of each Antenna element shall be adjusted from the factory.
1.8.2 The Proposal shall describe the method of sideband feed lines fabrication and any
other adjustment procedures.
1.8.3 The Antenna VSWR shall not exceed 1.2 : 1 for carrier and 1.2 : 1 for sideband.
1.8.4 The Antenna System shall provide sufficient coverage as required in ICAO Annex 10
Vol. I Paragraph 1.3.4 except where topographical features are dictated.
2. DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)
2.1 The DME equipment shall comprise:
2.1.1 Dual transponders;
2.1.2 Dual monitors;
2.1.3 Antenna system.
น.อ.
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- 11 2.2 Transponder
2.2.1 Frequency band
: 960 to 1215 MHz.
2.2.2 Operating channel
: CH 45X
2.2.3 Transmitter characteristics
2.2.3.1 The radio frequency of operation shall not vary more than plus or minus
0.002% from the assigned frequency.
2.2.3.2 Pulse shape and spectrum of pulse modulated signal shall meet the requirements
for DME/N in ICAO Annex 10 Vol. I Paragraph 3.5.4.1.3. and 3.5.5.1.3
2.2.3.3 Pulse spacing shall meet the requirements specified in ICAO Annex 10 Vol. I
Paragraph 3.5.4.1.4.
2.2.3.4 The power amplifier of the transponder shall be capable of providing full
peak output power of not less than 1000 watts to the antenna.
2.2.4 Receiver characteristics
2.2.4.1 The center frequency of the receiver shall not vary more than plus or minus
0.002% from the assigned frequency.
2.2.4.2 Interrogation pulse pairs with correct spacing and nominal frequency shall
trigger the transponder if the peak power density at THE TRANSPONDER
ANTENNA is at least -103 ±1 dBW/m2 and this value cause the transponder to
reply with an efficiency of at least 70% complies with in ICAO Annex 10 Vol. I
Paragraph 3.5.4.2.3.1, 3.5.4.2.3.2, 3.5.4.2.3.5 and 3.5.5.3.2.1.
2.2.4.3 Bandwidth and selectivity shall meet the requirements specified in ICAO
Annex 10 Vol. I Paragraph 3.5.4.2.6.
2.2.4.4 CW and echo suppression shall be provided and meet the requirements
specified in ICAO Annex 10 Vol. I Paragraph 3.5.4.2.9.
2.2.5 Video
2.2.5.1 Interrogating pulse spacing error more than ± 2 microseconds shall be rejected.
2.2.5.2 Receiver dead time shall be adjustable for echo suppression as measured
after main delay time.
2.2.5.3 Long distance echo suppressor shall be provided by automatic receiver gain
reduction according to each echo pulse level.
2.2.5.4 The minimum transmission rate shall be as close as practicable to 700 PPS.
2.2.5.5 The maximum transmission rate shall be at least 4,800 PPS.
2.2.5.6 Identification shall meet the requirements specified in ICAO Annex 10 Vol. I
Paragraph 3.5.3.6 for association with the DVOR identification.
2.2.5.7 The time delay shall meet the requirements specified for DME/N in ICAO
Annex 10 Vol. I Paragraph 3.5.4.4.
2.2.5.8 Reply delay, pulse spacing and pulse width shall be adjustable to the
specified values without removing any module from the assembly.
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- 12 2.3 DME Monitor
2.3.1 The Monitor shall serve two purposes.
2.3.1.1 To ensure that the transponder signal is within the tolerance as specified for
DME/N in ICAO Annex 10 Vol. I Paragraph 3.5.4.7.2
2.3.1.2 To be used as a RF signal generator in conjunction with a built-in test unit for
calibration, testing and maintenance of the transponder.
Test Signal Generator shall also provide the test points for analyzing /confirming
the correctness of the simulated signal by external measuring equipment (e.g.
waveform analyzer).
2.3.2 The Monitor shall initiate an alarm signal if any of the following conditions occurs:
2.3.2.1 Reply delay error exceed 1 microsecond;
2.3.2.2 Transmitting pulse spacing error exceed ± 0.25 microsecond;
2.3.2.3 Reply efficiency is less than 70%;
2.3.2.4 Effective radiated power (ERP) decreases below by 3 dB;
2.3.2.5 Transmitting pulse count falls below 700 PPS;
2.3.2.6 Continuous or loss of identification.
2.3.3 The occurrence of primary alarm shall initiate a transfer action while the main
transponder is operating (on-antenna) and a shutdown action while the standby
transponder is operating (on-antenna). The primary alarms are generated by reply
delay error (in 2.3.2.1) or transmitting pulse spacing error(in 2.3.2.2)
2.3.4 The occurrence of secondary alarm shall initiate a transfer action while the main
transponder is operating (on-antenna). The secondary alarms are generated by
conditions in 2.3.2.3 – 2.3.2.6.
2.3.5 The Monitors shall be configurable such that both monitors are monitoring the
operating (on-antenna) and standby (on-dummy) transponder simultaneously.
2.3.6 When two Monitors are monitoring the operating transponder, the monitors can be configured
either in ‘AND’ mode or ‘OR’ mode for a changeover or shutdown in the event of failure.
2.3.7 Alarm history shall be provided to identify the parameter that has deviated beyond
the alarm limit and caused the alarm.
2.3.8 Test signal generator output shall be selected so that the channel frequency
deviation of ± 200 KHz. and ± 900 KHz. of the transponder receiver can be tested.
2.3.9 Test signal generator output level shall be adjustable from -94 dBm to -25 dBm or
wider at input point of transponder.
2.3.10 Test signal generator PRF shall be adjustable from 700 to 4,800 PPS.
2.3.11 At least the following Transponder and Monitor parameters shall be available for
display at the designated control points:
2.3.11.1 Reply delay;
2.3.11.2 Reply pulse pair spacing;
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- 13 2.3.11.3 Reply efficiency;
2.3.11.4 Transmit power;
2.3.11.5 Transmitter pulse count;
2.3.11.6 Identification.
2.3.12 Settings and selection for display of the Transponder and Monitor parameters in
2.3.11 shall be done by a Desktop Computer which shall be supplied and
permanently located at the Site.
2.3.13 DME equipment shall embed the coupling port AND RF line section (with plug-in
wattmeter and the elements) for measuring peak output power without shutdown
/turn OFF the equipment.
2.4 Antenna System
2.4.1 The radiation patterns of the Antenna System shall be submitted with the tender.
For the horizontal radiation pattern, The antenna shell be omni-directional type. For
the vertical radiation pattern, The antenna main lobe shall be maximum at six (6)
degrees (see Figure C-20 of [ ICAO Annex 10 / Vol. I / Attachment C Paragraph 7.2.1 ]).
2.4.2 The Antenna shall be capable of radiating DME signal throughout the DME frequency
band (960 to 1,215 MHz) so that changing of the operating frequency needs no
readjustment of the Antenna.
2.4.3 The antenna gain shall not be less than +9 dBi.
2.4.4 The protected coverage of DME/N shall be determined by using Figure C-20 of
[ANNEX 10 / Vol. I / Attachment C / Paragraph 7.2.1]. The propagation loss for
paths without obstructions uses the IF-77 propagation model.
2.4.5 Double LED obstruction lighting with photo-switch shall be installed with the
antenna which conforms either the ICAO Annex 14 Vol. I Chapter 6 – Visual Aids For
Denoting Obstacles or Federal Aviation Administration (FAA) Specification for
Obstruction Lighting Equipment (AC150/5345-43F OR 43G). Type and model shall be
submitted in the Proposal.
3. CONTROL AND MONITORING
3.1 DVOR Local Control Unit
3.1.1 The front-panel control unit with indicators shall be at least capable of :
3.1.1.1 Selecting the main equipment from the front-panel switch;
3.1.1.2 Turning on the standby transmitter into dummy loads for testing purposes;
3.1.1.3 Bypassing the monitor;
3.1.1.4 Selecting Remote/Local Control;
3.1.1.5 Resetting the alarm;
3.1.1.6 Shutting down the station;
3.1.1.7 Displaying operating status of the equipment.
3.1.2 The DVOR equipment shall be able to operate on local or remote control.
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- 14 3.1.3 The Automatic Transfer System from the selected transmitter to a standby transmitter
and/or shut down in the event of alarm shall be provided.
3.1.4 Each DVOR transmitter shall be selectable as main or standby equipment.
3.1.5 Operating status of the equipment shall be displayed on an indicator panel.
3.1.6 The standby transmitter shall be able to turn on into the built-in dummy load for test.
3.1.7 Reset facility shall be provided to clear fault condition (s) and restart normal operation.
3.1.8 The Local Control Unit shall be able to adjust and display transmitter and monitor
parameters via a Desktop Computer which is permanently located at site.
3.1.9 Desktop Computer shall be provided as part of the Local Control Unit for DVOR. The
Desktop Computer for DVOR shall be provided separately from the Desktop Computer
for DME. The Desktop Computer Specifications are specified in clause 10.
3.1.10 The software for monitoring and controlling the DVOR equipment shall be installed
in the Desktop Computer. The recovery CD/DVD for the software shall be provided.
The user’s license for the software shall be provided for U-Tapao Airport Authority.
3.2 DME Local Control Unit
3.2.1 The DME equipment shall be able to operate on local or remote control.it shall
have at least the following control and monitoring function:
3.2.1.1 Selecting the main equipment;
3.2.1.2 Turning on the standby transponder into dummy loads for testing purposes;
3.2.1.3 Bypassing the monitor;
3.2.1.4 Selecting Remote/Local control;
3.2.1.5 Resetting the alarm;
3.2.1.6 Shutting down the station;
3.2.1.7 Displaying the operating status of the equipment.
3.2.2 The DME Local Control Unit shall automatically transfer from the selected
transponder to a standby transponder and/or shut down in the event of an alarm.
3.2.3 The DME Local Control Unit shall be able to select either DME transponder to be
main or standby equipment.
3.2.4 Operating status of the equipment shall be displayed on an indicator panel.
3.2.5 The DME Local Control Unit shall be able to turn on the standby transponder into
the built-in dummy load for test.
3.2.6 Reset facility shall be provided to clear fault condition (s) and restart normal operation.
3.2.7 The Local Control Unit shall be able to adjust and display transmitter and monitor
parameters via a Desktop Computer which is permanently located at site.
3.2.8 One (1) set of Desktop Computer shall be provided as part of the Local Control Unit for
DME. The Desktop Computer for DME shall be provided separately from the Desktop
Computer for DVOR. The Desktop Computer Specifications are specified in clause 10.
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- 15 3.2.9 The software for monitoring and controlling the DME equipment shall be installed in
the Desktop Computer. The recovery DVD for the software shall be provided. The
user’s license for the software shall be provided for U-Tapao Airport Authority.
3.3 Remote Control and Status Unit (RCSU)
3.3.1 The DVOR/DME RCSU shall have at least the following control and monitoring functions:
3.3.1.1 Turn on/off the selected transmitter/transponder with indicator;
3.3.1.2 Transfer and shutdown with indicator;
3.3.1.3 NORMAL/ALARM indicator and audible alarm;
3.3.1.4 Alarm silence control with indicator;
3.3.1.5 Alarm reset.
3.3.2 RCSU shall be housed in a cabinet suitable for installation on either desktop or rack
in the Technical Control Room at ATC tower.
3.3.3 RCSU shall be connected via land line or the outdoor wireless link (5.150-5.850 GHz)
(provided by the Contractor).
3.3.4 The wireless link between the DVOR/DME station and the technical control room for
the RCSU shall be installed. The wireless link specification is specified in clause 6.
3.3.5 Surge and lightning protection shall be provided at both ends of land line or the
outdoor wireless link. Type, model and diagram shall be submitted in the Proposal.
3.4 Remote Status Unit (RSU)
3.4.1 The status indicator shall be provided with audible alarm, that installed in the
control room at ATC tower.
3.4.2 The RSU shall have at least the following features:
3.4.2.1 Display the operating status of the DVOR/DME;
3.4.2.2 Visual and audible alarm with an alarm silence control;
3.4.2.3 Turn on/off switch for the RSU.
3.5 Remote Monitoring and Maintenance (RMM)
3.5.1 The RMM shall monitor and control DVOR/DME equipment via TCP/IP over Ethernet port.
3.5.2 The RMM shall have at least the following function for each equipment:
3.5.2.1 Selecting the main/standby transmitter/transponder;
3.5.2.2 Turning on the standby transmitter/transponder into dummy loads for testing urposes;
3.5.2.3 Bypassing the monitor;
3.5.2.4 Resetting the alarm;
3.5.2.5 Shutting down the station;
3.5.2.6 Adjusting and displaying transmitter / transponder and monitor parameters.
3.5.3 The RMM shall be interfaced to DVOR/DME station via land line TCP/IP network with
the outdoor wireless link (provided by the Contractor) as specified in clause 6.
3.5.4 The communication for the RMM and RCSU shall be redundancy.
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for the RMM shall be installed. The operating frequency of the wireless link shall be
adjustable within the band UHF 5.150-5.850 GHz by users. The air link shall be at
least AES 128 bits encryption.
3.5.6 Surge and Lightning protection shall be provided at both ends of the Land line and
the outdoor wireless link. Type, model and diagram of the Surge and Lighting
protection shall be submitted in the Proposal.
3.5.7 The RMM shall be performed from a Notebook Computer or a Desktop Computer.
3.5.8 Desktop Computer and Notebook Computer shall be provided as part of the RMM. The
Desktop and Notebook Computer Specifications are specified in clause 10 and 11 respectively.
3.5.9 The RMM software for monitoring and controlling the DVOR/DME equipment from
anywhere shall be installed in the Notebook Computer and the Desktop Computer.
The recovery CD/DVD for the RMM software shall be provided. The user’s license for
the software shall be provided for U-Tapao Airport Authority.
3.5.10 Color Laser Printers for hard copy report of the station status and meter reading
shall be provided as part of the RMM.
4. Portable Vector Network Analyzer (PVNA)
4.1 One (1) sets of Portable Vector Network Analyzer (PVNA) equipment shall be provided.
4.2 General Requirements
4.2.1 The PVNA equipment shall be able to perform the following functions: Vector
Network Analyzer (VNA), Vector Volt Meter, Spectrum Analyzer. The PVNA equipment
shall be able to analyze the test results from Transmission / Reflection
Measurement, Return loss, VSWR, Cable loss, Distance to fault, Spectrum Analysis,
Smith Chart and shall be able to receive the Global Positioning Satellite (GPS) signal.
4.2.2 The PVNA equipment shall be designed for outdoor purpose with compact and weatherproof.
4.2.3 The equipment shall be equipped with full two (2) Vector Network Analyzer
Measurement ports, internal memory and USB Ports.
4.3 Technical Requirements
4.3.1 Vector Network Analyzer specifications
4.3.1.1 Frequency
4.3.1.1.1 Frequency range
4.3.1.1.2 Frequency accuracy
4.3.1.1.3 Frequency resolution
4.3.1.1.4 Data points

4.3.1.2 Transmission measurement

- Dynamic range

: 100 kHz to 5 GHz
: ≤ 2 ppm
: ≤ 10 Hz
: capable of zoom in and zoom

out signal shape

: > 50 dB at 100 kHz to 300 kHz
: > 80 dB at 300 kHz to 2.5 GHz
: > 70 dB at 2.5 GHz to 5 GHz
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- 17 4.3.1.3 Reflection measurement

- Directivity

: > 30 dB at 100 kHz to 5 GHz

4.3.1.4 Maximum cable length for measurement : ≥ 500 m
4.3.1.5 Measurement parameter
: S11, S12, S21, S22

4.3.2 Spectrum Analyzer specifications
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.2.5
4.3.2.6

Frequency range
: 200 kHz to 6 GHz
Maximum continuous Input (≥10 dB Attn)
: ≥ 27 dBm
Frequency accuracy
: ± 2 ppm
Frequency resolution
: ≤ 1 Hz
Frequency reference aging
: ± 1 ppm/years
Frequency span
: 10 Hz to 6 GHz plus

4.3.2.7 Resolution bandwidth (–3dB bandwidth)
4.3.2.8 Video bandwidth (–3 dB bandwidth)
4.3.2.9 Sweep time (span 0 Hz)
4.3.2.10 Amplitude measurement range
4.3.2.11 Displayed Average Noise Level (DANL)

Max (Preamp Off)
< –130 dBm

4.3.2.12 Amplitude units
4.3.2.13 Attenuator range

4.3.3 General specifications

0 Hz (zero span)

: 10 Hz to 3 MHz
: 1 Hz to 3 MHz
: 200 µs to 100 s
: DANL to + 20 dBm

(DANL in 1 Hz RBW, 0 dB attenuation)
Frequency
Max (Preamp On)

10 MHz to 6 GHz

< –149 dBm

: log scale modes dBm, dBmV, dBµV, V, W
: 0 to 30 dB

4.3.3.1 The runtime of internal battery shall not less than 2 hours under full function usage condition.
4.3.3.2 Type N female RF connectors
4.3.3.3 Maximum damage input power
: ≥ 20 dBm
4.3.3.4 Internal memory
: ≥ 256 Traces
4.3.3.5 USB interface for transfer data
4.3.3.6 LAN Interface for remote control
4.3.3.7 AC power supply
: 110 V-220 V ± 10 %
4.3.3.8 Colour LCD displayed
4.3.3.9 Built-in internal speaker
4.3.3.10 Built-in GPS receiver and removable GPS antenna
4.3.3.11 Having an authorized representative in Thailand

4.4 Accessories
4.4.1 Rechargeable battery (Li-ion)
4.4.2 AC adapter/charger
4.4.3 Car charger

1 set
1 set
1 set
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1 set
4.4.5 Calibration kit
1 set
4.4.6 Adapter kits 50 Ω, (N-Type, SMA, TNC, BNC ฯ)
1 set
4.4.7 Test port cable DC-6 GHz, 50 Ω, N(m)-N(f)
1 set
4.4.8 Operation manual
2 sets
4.4.9 Service manual or maintenance manual
1 set
4.4.10 Soft carrying case
1 ea
4.4.11 Hard case (Factory Product)
1 ea
5. Portable Navigational Signal Analyzer (PNSA)
5.1 One (1) set of Portable Navigational Signal Analyzer shall be provided. They shall be used
for ground test of the ILS, VOR and Marker beacon. Each PNSA shall comprise of:
5.1.1 Receiver for Localizer, Glide Slope, VOR and Marker Beacon;
5.1.2 Built-in rechargeable battery;
5.1.3 Antennas for Localizer, Glide Slope and VOR;
5.1.4 Battery charger;
5.1.5 Antenna pole;
5.1.6 Accessories.
5.2 The PNSA shall be designed for outdoor purpose with compact, weatherproof and total
weight shall not exceed 5 kilograms.
5.3 All ILS/VOR channels shall be selectable.
5.4 Performance of analyzer for ILS Localizer, Glide Slope, Marker Beacon and VOR shall be in
accordance with ICAO Doc 8071 Vol. I.
5.5 All parameters shall be printed out directly or export to the external portable storage
media eg. HD/USB drive or other devices in text format.
5.6 PNSA shall be provided real time measurement data directly via RS 232 C or USB port.
5.7 Battery charger shall be operated on 220 ± 10 VAC, 50 Hz ± 5%
6. Wireless Link Radio Equipment
6.1 Two (2) wireless links between the DVOR/DME station and the technical control room for the Remote
Control and Status (RCSU) and Remote Maintenance and Monitoring (RMM) shall be provided.
6.2 Radio
6.2.1 Frequency range
: 5.150–5.850 GHz.
6.2.2 Channel bandwidth
: ≥ 20 MHz.
6.3 Data communication
6.3.1 The airlink shall be at least AES 128 bits encryption.
6.3.2 VLAN support
: 802.1 q
6.3.3 Maximum throughput
: ≥ 20 Mbps
6.4 Antenna & Transmission line shall be provided.
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- 19 7. TOOLS AND MAINTENANCE AIDS
7.1 For system installation and hardware adjustment, tool kits and maintenance aids list as
specified in Appendix B per DVOR/DME system shall be provided.
7.2 A suitable waveform analysis tool, RF power analysis, thruline wattmeter and digital multimeter
tool shall be provided, with functions including but not limited to, as specified in Appendix B.
7.3 Extension cables and cards as required for each module/ PCB of the DVOR/DME shall be
provided for maintenance.
7.4 Test cables, dummy loads, attenuation kits for transmitter calibration and flight inspection.
7.5 Installation materials such as external and internal cablings, cable trays, connectors, cable
ties, conduits shall be provided.
8. TECHNICAL DOCUMENTS AND TEST REPORTS
The Contractor shall provide the following documents:
8.1 Five (5) sets for hard copy and Five (5) sets for DVD, of mechanical and electrical
DVOR/DME drawings essential for installation, maintenance and troubleshooting of the
equipment, including such drawings as are needed to identify the components and cable
within the equipment or its sub units;
8.2 Five (5) sets for hard copy and Five (5) sets for DVD, of DVOR/DME installation and
equipment instruction manuals, setting out in detail the procedures for operation, routine
maintenance, troubleshooting of the equipment, test and alignment procedures, including
schematics and inter-cabling diagrams;
8.3 Five (5) sets of hard copy and DVD for DVOR/DME component part lists which includes
manufacturer part numbers or descriptions of any generic component level devices (ICs,
transistors, capacitors, etc.) in each Line Replaceable Modules (LRMs) shall be provided for
the propose of comparing for the generic devices with electronic component in the market
in order to repair the LRMs after the warranty period.
8.4 Five (5) original and Five (5) hard copies of Factory Acceptance Test (FAT) report shall be
provided after the completion of FAT.
8.5 Five (5) original and Five (5) hard copies of Site Acceptance Test (SAT) report shall be
provided at the site after the completion of the commissioning flight check.
9. UNINTERRUPTED POWER SUPPLY AND STATIC TRANSFER SWITCH (UPS&STS)
9.1 General Requirements
If the tenderer propose rack-mount type for both UPS & STS. Be sure that both of them
can be installed in the same rack.
9.1.1 At minimum, the full UPS configuration shall consist of the components as depicted
in the clause 18.
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9.1.3 At minimum, two (2) sets of STS equipments for each site shall be provided.
9.1.4 Each set of UPS shall provide enough electric power for all equipments in the facility
for a minimum of 30 minutes.
9.1.5 The Tenderer shall be responsible for electric current load calculation for each
facility and each set of UPS.
9.1.6 The Tenderer shall propose and detail the connection between UPS to equipments.
9.1.7 The Tenderer shall propose the UPS supplies list and related components.
9.1.8 The Contractor shall also be responsible to demonstrate a complete full load field test
and successful field testing of the UPS compatibility with emergency backup generator.
9.1.9 The Contractor shall provide, install, and test a complete and operable UPS in specified locations.
9.1.10 The STS shall connect to both sets of UPS equipments to receive electric power
supply as depicted in the clause 18.
9.1.11 The STS shall automatically select electric power from available UPS to equipment
in the condition that one of UPS is dysfunctional.
9.1.12 The Tenderer shall provide product description/Technical Characteristics of UPS
systems, Static Transfer Switch, and other related components.
9.1.13 All UPS&STS equipment shall be new and factory tested.
9.2 Characteristics of UPS
9.2.1 The UPS shall be True On-Line Type with Double Conversion.
9.2.2 The UPS shall be provided with protection against overcharging, over current and shortcircuit, spill proof, maintenance free and with capability of latching shutdown on overload.
9.2.3 In the event of a main electric power failure, the battery shall automatically take
over without any interruption of the system operation.
9.2.4 When UPS failure or overload is occurred, it shall be able to automatically transfer the load
supplied by the inverter to the reserve line without any interruption of the system operation.
9.2.5 Manual bypass switch shall be provided for maintenance purpose. When the manual
bypass switch is selected, the system shall be able to operate without any
interruption of the system operation.
9.2.6 The Tenderer shall provide the detailed connection diagram between UPS at
DVOR/DME station to RCMS at the Technical Control Room.
9.2.7 The Contractor shall provide ICDs of the connection between UPS at DVOR/DME
station to RCMS at the Technical Control Room.
9.2.8 The Remote Control and Monitoring System (RCMS) shall be provided with the
facility to authorized user in order to monitor and control the functionality and
system devices of the UPSs.
9.2.9 Both oral and visual alarm indications shall be provided upon detection of RCMS
equipment fault and/or any out of tolerance parameters in the monitoring equipment.
9.2.10 The visual alarm shall remain on RCMS until the fault is resolved.
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RCMS function.
9.2.12 The Tenderer shall provide network equipment and communication link and
details for inter-system connection (UPS to RCMS) to U-Tapao Airport Authority
network at Technical Control Room as depicted in the clause 17.
9.2.13 The UPS System at DVOR/DME site shall be connected via the outdoor wireless link
(5.150-5.850 GHz) (provided by the Contractor) as specified in clause 17.
9.2.14 Protection shall be provided against damage of semiconductors due to the battery
polarity being inadvertently reversed.
9.2.15 The battery charger shall be capable of charging batteries which are completely discharged.
9.2.16 The battery shall be continuously float charged.
9.3 Technical Requirements
9.3.1 Input
9.3.1.1 Voltage
: 220 VAC or 230 VAC ±15% or better
9.3.1.2 Frequency
: 50 Hz ±5% or better
9.3.1.3 Phase
: Single (2 Wire + Ground)
9.3.2 Output
9.3.2.1 Voltage
: 220 VAC or 230 VAC ±15%
9.3.2.2 Frequency
: 50 Hz ±0.5%
9.3.2.3 Phase
: Single (2 Wire + Ground)
9.3.2.4 Wave Form
: Sine wave
9.3.2.5 Total harmonics distortion
: ≤ 3 % for 100% Linear Load
9.3.2.6 Overall efficiency
: ≥ 84% at load
9.3.2.7 AC to AC - Crest factor
: 3:1 or better
9.3.3 Overload capacity - 120% Load
: 1 Min or better
9.3.4 Environment
9.3.4.1 Ambient temperature
: 0-40 ºC (Continuous) or better
9.3.4.2 Humidity
: 90% continuously with non-condensing
9.3.5 Audible noise
: ≤ 55 dB(A) at 1 m.
9.3.6 Battery
9.3.6.1 Type
: Maintenance free sealed lead acid
9.3.6.2 Discharge
: High rate discharge
9.3.6.3 Life time
: ≥ 4 years at 25º C
9.3.6.4 Back up time
: ≥ 30 minutes at full load of UPS
9.3.7 Status and Control Indicator the capability, including but not limited to, shall be as follows.
9.3.7.1 Display status and parameters, line input, inverter, output, load on bypass,
battery and fault;
9.3.7.2 Provide visual and audible alarm when main fail, low battery and overload;
9.3.7.3 Enable and disable alarm.
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- 22 9.4 Technical specification of STS
9.4.1 Input Voltage (Vrms)
9.4.2 Output Voltage (Vrms)
9.4.3 Frequency
9.4.4 Phase
9.4.5 Rating
9.4.6 Transfer time

: 220 VAC ±10% (adjustable) or better
: 220 VAC ±10% (adjustable) or better
: 50 Hz ± (5% or better)
: Single (2 Wire + Ground)
: STS 32 A for UPS 5 KVA or,
: STS 45 A for UPS 10 KVA
: ≤ 5 ms for automatic transfer
≤ 10 ms for manual transfer
: 1 minute or better
: IEC 62310 series (or compatible)
: RS232 standard and TCP/IP

9.4.7 Overload Capacity (110%)
9.4.8 Standard
9.4.9 Communication port
10. DESKTOP COMPUTER
The Tenderers shall provide the Desktop Computer including all attached devices that are
installed for system operation and monitoring. The Tenderers shall propose the technical
specifications of Desktop Computer which comply with or better than the following specifications.
10.1 Desktop, Display and Keyboard shall be produced form the same manufacturer with
permanent logo/ brand on product.
10.2 Processor/Chip set

10.3

10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.9

10.2.1 6th Generation Intel Core i5
10.2.2 Base clock frequency – 3.2 GHz
RAM
10.3.1 Technology – DDR 3 4 SDRAM
10.3.2 Memory speed –2133 MHz
10.3.3 Capacity – 8 GB
One (1) Hard disk Drive
10.4.1 Capacity –1.0 TB
10.4.2 Interface – Serial ATA
One (1) Optical Disc Drive
: Internal DVD +/- RW Drive
Graphic Controller
: Intel built-in graphic
One (1) Display
: 21.5 inches LED with resolution 1920 x 1080 pixels
Networking
10.8.1 Built-in on board
10.8.2 10/100/1000 Mbps Ethernet
10.8.3 RJ-45 Interface type
Audio Output
: Sound output including speakers
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- 23 10.10 I/O Interfaces
10.10.1 Minimum USB 3.0 port - 2 ports
10.10.2 Minimum total USB ports including USB2.0, USB3.0, USB3.1 - 4 ports
10.10.3 One (1) Serial ports or One (1) conversion device for converting USB to Serial ports
10.11 One (1) Keyboard
10.11.1 Standard QWERTY keyboard with USB interface
10.11.2 104 keys at minimum
10.11.3 Each key shall be permanently printed with both Thai and English characters
10.12 One (1) Mouse
10.12.1 Optical Mouse with scroll wheel
10.12.2 USB interface
10.12.3 A suitable mouse pad
10.13 Operation System/ Software
10.13.1 Shall be installed with the Desktop Computer
10.13.2 Capable of operating with the software of the proposed DVOR/DME System
10.13.3 Recovery DVD with a copy right shall be provided.
10.14 Compliant Standards
: FCC or UL or CSA or ETL
10.15 The Operating System and License which is capable of operating the DVOR/DME System
shall be provided.
10.16 One (1) set of Office table and chair which is suitable for computer operation shall be provided.
10.17 The seller shall provide to the Desktop Computer a two (2) years Manufacturer warranty
which starts from the completion of the fifth payment date according to the term of
payment stipulated in non-technical term of reference.
10.18 The Desktop Computer shall have a manufacturer branch office authorized representative in
Thailand.
10.19 The manufacture of the Desktop Computer shall receive ISO 9000 Series Certification.
10.20 The DVD for software driver shall be provided with the product.
11. NOTEBOOK COMPUTER
The Tenderers shall provide the Notebook Computer including all attached devices that are
installed for system operation and monitoring. The Tenderers shall propose the technical
specifications of Notebook Computer which comply with or are better than the following
specifications.
11.1 Processor/ Chip set

11.1.1 6th Generation Intel Core i7
11.1.2 Base clock frequency – 2.5 GHz

11.2 RAM

11.2.1 Technology – DDR 3 or DDR4 SDRAM
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11.2.3 Capacity – 8 GB
11.3 One (1) Hard disk Drive
11.3.1 Capacity – 1.0 TB
11.3.2 Interface – Serial ATA
11.4 One (1) Optical Disc Drive : Internal DVD +/- RW Drive
11.4.1 Graphic Controller : AMD graphic with a minimum of 2 GB dedicated memory
11.5 One (1) Display
: 14 or 15 inches LED with resolution 1366 x 768 pixels
11.6 Internal Wireless LAN
: Compliant with IEEE 802.11b/g/n standards
11.7 Networking
11.7.1 Built-in on board
11.7.2 10/100/1000 Mbps Ethernet
11.7.3 RJ-45 interface type
11.8 Audio Output
: Sound output including built-in stereo speakers
11.9 I/O Interfaces
11.9.1 Minimum USB3.0 port – 1 port
11.9.2 Minimum total USB ports including USB2.0, USB3.0, USB3.1 - 3ports
11.9.3 One (1) Serial port or One (1) conversion device for converting USB to Serial.
11.9.4 One (1) VGA port or One (1) conversion device for converting existing display
output port to VGA
11.10 One (1) Keyboard : Each key shall be permanently printed with both Thai and English characters
11.11 One (1) Mouse
11.11.1 Optical Mouse with scroll wheel
11.11.2 USB interface
11.11.3 A Suitable mouse pad
11.12 Pointing Device
: Touch pad
11.13 Battery
: Lithium Ion rechargeable
11.14 Operation System/ Software
11.14.1 Shall be installed with the Notebook Computer
11.14.2 Capable of operating with the software of the proposed DVOR/DME System
11.14.3 Recovery CD/DVD with a copy right shall be provided.
11.15 Compliant Standards
: FCC or UL or CSA or ETL
11.16 The Operating System and License which is suitable for operation shall be provided.
11.17 The Notebook Computer shall have a manufacturer branch office authorized representative in
Thailand.
11.18 The manufacture of the Notebook Computer shall receive ISO 9000 Series Certification.
11.19 Operating Manual and the DVD for software driver shall be provided with the product.
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11.21 The weight of Notebook Computer including battery shall not exceed 2.2 Kilograms.
11.22 The Seller shall provide to the Notebook Computer a two (2) years Manufacturer
warranty which starts from the completion of the fifth payment date according to the
term of payment stipulated in non-technical term of reference.
12. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
12.1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
12.1.1 จายกําลังไฟฟาแบบ Prime Power Rating
12.1.2 ขนาดพิกัดไมต่ํากวา 30 KVA, 220 VAC, 1 Phase, 2 Wires, 1.0 Power Factor, 50 Hz, ที่
ความเร็วรอบ 1500 RPM จํานวน 1 ชุด
12.1.3 อุปกรณประกอบ ไดแก Automatic Transfer Switch (ATS) จํานวน 1 ชุด Bypass Isolating
Switch (Iso. Sw.) จํานวน 1 ชุด และอุปกรณประกอบอื่นๆ จํานวน 1 ชุด
12.1.4 เปนผลิตภัณฑของใหมไมเคยใชงานมากอน สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน BS 5514 หรือ DIN
6271 หรือ ISO-3046 หรือ UL-508 หรือ CSA หรือ มาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได
12.2 เครื่องยนตดีเซล (Diesel Engine Prime Mover)
12.2.1 เปนเครื่องยนตแบบ 4 จังหวะ สูบเรียง
12.2.2 มี Prime Power Rating Brake Horse Power ไมต่ํากวา 45 BHP ที่ความเร็วรอบ 1500 RPM
12.2.3 ระบายความรอนดวยน้ํา โดยมีหมอน้ํา พัดลม ปมน้ําขับเคลื่อนดวยกลไกพรอม Thermostat
12.2.4 ระบบอัดอากาศ Turbocharger
12.2.5 ระบบควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนตใหคงที่แบบ Electronic หรือ Digital Governor ทํางาน
แบบ Isochronous ซึ่งให Speed Regulation ไมเกิน ± 0.25 % ที่ Steady State
12.2.6 ระบบไอเสียมี Exhaust Silencer พรอม Flexible Coupling ทอไอเสียและ Silencer ภายในหอง
เครื่องยนตจะตองหุมดวยฉนวนทนความรอน ซึ่งสามารถทนความรอนไดถึงไมนอยกวา 650 °C
หนาไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร แลวปดทับดวย Aluminium Jacket
12.2.7 ระบบรองรับการสั่นสะเทือนใช Vibration Isolator ชนิด Spring หรือ Rubber ตามมาตรฐานผูผลิต
12.2.8 ระบบสตารทเครื่องยนตใชไฟจากแบตเตอรี่ขนาดที่เหมาะสมตามมาตรฐานของผูผลิต มีความจุ
สามารถสตารทเครื่องไดไมต่ํากวา 4 ครั้ง โดยไมตองประจุใหมติดตั้งพรอมขาตั้ง หามวางกับพื้น
12.3 อัลเทอรเนเตอร (Alternator)
12.3.1 แบบกระแสสลับไมมีแปรงถาน
12.3.2 จายกําลังไฟฟาแบบ Prime Power Rating ขนาดพิกัดไมต่ํากวา 30 KVA, 220 VAC, 1 Phase, 2 Wires
12.3.3 เพาเวอร แฟคเตอร 1.0 หรือดีกวา
12.3.4 ความถี่ 50 Hz
12.3.5 Exciter เปนชนิด Permanent Magnet Excitation System โดยมีชุดแปลงกระแสไฟฟาสลับให
เปนกระแสไฟฟาตรงไปเลี้ยงขดลวดของอัลเทอรเนเตอร
12.3.6 มีพัดลมภายในตัวชวยระบายความรอน
12.3.7 ฉนวนของ Rotor และ Stator ตองไดตามมาตรฐาน NEMA Class H หรือดีกวา
12.3.8 โครงสรางตองแข็งแรง เปนชนิด Drip Proof Construction หรือ IP 23 หรือดีกวา
น.อ.
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- 26 12.3.9 ใช Adaptor สําหรับตอกับ Fly Wheel ชนิด Flexible Direct Coupling ในแนวเดียวกัน ติดตั้ง
บนฐานเหล็กเดียวกัน และมีฝาครอบปองกันอันตรายในขณะเครื่องทํางาน
12.3.10 Automatic Voltage Regulator (AVR) เปนแบบ Digital หรือ Electronic Type ซึ่งสามารถควบคุม
ใหคาความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟา ( Voltage Regulation ) ไมเกิน ± 1 % ที่ Steady State
จาก No Load ถึง Full Load และสามารถปรับแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา ± 5% แรงดันไฟฟาปกติ
12.4 มาตรวัดแสดงสถานะ
แผงหนาปดควบคุมของเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาจะตองมีมาตรวัดแสดงผลแบบ Digital และ/หรือ Analog
สามารถวัดคาตางๆไดอยางนอยดังนี้
12.4.1 อุณหภูมิน้ําหลอเย็น (Coolant Temperature)
12.4.2 แรงดันน้ํามันหลอลื่น (Oil Pressure)
12.4.3 แรงดันแบตเตอรี่ (Battery Voltage)
12.4.4 เวลารวมที่เครื่องยนตทํางาน (Engine Hours Run)
12.4.5 จํานวนครั้งที่เครื่องยนตสตารท (Start Counter)
12.4.6 ความเร็วรอบเครื่องยนต (Engine Speed)
12.4.7 แรงดันไฟฟา (AC Voltage )
12.4.8 กระแสไฟฟา (AC Current )
12.4.9 กําลังไฟฟา (AC KW)
12.4.10 ความถี่ (AC Frequency)
12.5 อุปกรณควบคุมปองกัน
12.5.1 เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาตองมีสวิทชควบคุมการทํางานอยางนอย 3 ตําแหนง คือ RUN/OFF/AUTO
12.5.2 ตําแหนง AUTO : เครื่องยนตจะสตารทเครื่องทํางานตอเมื่อมีสัญญาณสั่งสตารทจาก ATS เมื่อ
แหลงจายกําลังไฟฟาปกติ (Normal Source) ขัดของผิดปกติ
12.5.3 ปุมกดเพื่อดับเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Stop Push Button)
12.5.4 ระบบสตารทเครื่องยนตอัตโนมัติจะตองมีระบบควบคุมใหหมุนเครื่องยนต และพักสลับกัน (หมุน
ประมาณ ไมนอยกวา 10 วินาที) หากเครื่องไมติดระบบจะตัดใหมีการพักแบตเตอรี่ และสายไฟ
(พักประมาณไมนอยกวา 10 วินาที) ระบบสามารถตั้งจํานวนการสตารท (หมุน-พัก) ไดไมต่ํากวา
4 ครั้ง ถาเครื่องยนตยังไมติดระบบควบคุมจะตัดไมใหหมุนครั้งตอไป (Over Crank) พรอมมีไฟ
เตือนจนกวาจะมีการ Reset
12.5.5 เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาตองมีสวิทซตัดตอนอัตโนมัติในกรณีที่เกิดการลัดวงจร (Short Circuit)
หรือกระแสเกินพิกัด (Over Load)
12.5.6 ตองมีอุปกรณปองกันความเสียหายใหเหมาะสมสําหรับวงจรควบคุมและเครื่องวัดตางๆ เชน ฟวส
12.5.7 ระบบควบคุ ม ปอ งกั น เป น แบบ Microprocessor แสดงผลด ว ยเสี ยงหรือ แสงไฟ เมื่ อระบบ
ปองกัน พบสิ่ง ผิดปกติจะมีการเตือน และ/หรือตัดวงจรไฟฟา หรือดับเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ
เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาตองมีระบบควบคุมปองกันในกรณีตางๆ ไดอยางนอยดังตอไปนี้
12.5.7.1 Shutdown กรณี ความเร็วรอบสูงกวาเกณฑ (Over Speed)
12.5.7.2 Shutdown กรณี แรงดันน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาเกณฑ (Low Oil Pressure)
12.5.7.3 Shutdown กรณี อุณหภูมิเครื่องยนตสูงกวาเกณฑ (High Engine Temperature)
12.5.7.4 Shutdown กรณี Fail to Start หรือ Over Crank
น.อ.
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- 27 12.5.7.5 Shutdown กรณี แรงดันไฟฟาสูง หรือต่ํากวาเกณฑ (High/Low AC Voltage)
12.5.7.6 Shutdown กรณี กระแสไฟฟาสูงกวาเกณฑ (Over Current)
12.5.7.7 Shutdown กรณี ความถี่ต่ํากวาเกณฑ (Under Frequency)
12.5.7.8 Warning กรณีกระแสไฟฟาสูงกวาเกณฑ (Over Current)
12.6 Automatic Transfer Switch (ATS)
12.6.1 เปนแบบใชงานไดดีกับ Load ทุกประเภท โดยอุปกรณทั้งชุดใหใชของผูผลิตเดียวกันที่ไดประกอบ
สําเร็จ และผานการทดสอบรับรองมาตรฐานจากโรงงานผูผลิตแลว แตละชุดประกอบดวยสวิทซ
กําลังแบบ Double-Throw และมีชุดควบคุมเพื่อการใชงานแบบอัตโนมัติ
12.6.2 ทํางานดวยไฟฟา (Electrically Operated) และล็อคทางกล (Mechanically Held)
12.6.3 ระบบควบคุมการทํางานเปนแบบ Digital Microprocessor มีคุณสมบัติ In-Phase Monitor
เพื่อปองกันการกระชากของกระแสไฟฟาขณะสับเปลี่ยน จอแสดงผล LCD อานคาและปรับตั้งคา
ตางๆ ไดโดยใชรหัสผาน (Password Protection)
12.6.4 เปนแบบ Single Solenoid Operate มีพิกัดกระแสตอเนื่องไมต่ํากวา 150 A, 220 VAC, 50 Hz,
1 Phase, 2 Poles
12.6.5 มีชุด Sensing Control ตรวจสอบคา Under/Over Voltage, Under/Over Frequency ทั้ง
แหลงจายไฟฟา Normal และ Emergency
12.6.6 ตําแหนง AUTO : กรณีแหลงจายไฟฟาปกติ (Normal Source) ขัดของผิดปกติ แรงดันต่ํา
กวาหรือสูง กวา 5-10% จากระดับแรงดันปกติโดยสามารถปรับคาได ATS จะสง สัญ ญาณสั่ง
สตารทเครื่องยนตทํางานพรอมจายไฟฟาสํารอง (Emergency Source) แทนไฟฟาปกติ โดย
สลับการใชไฟฟาจาก Normal ไปรับไฟฟาจาก Emergency แทน และจะสลับกลับที่เดิมเมื่อ
ไฟฟา Normal เปนปกติ พรอมสง สัญ ญาณดับเครื่องยนต ซึ่ง สามารถปรับหนวงเวลาไดตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
12.6.6.1 Time Delay – Engine Start
ปรับคาได 0 - 6 วินาที
12.6.6.2 Time Delay – Normal to Emergency ปรับคาได 0 - 60 นาที
12.6.6.3 Time Delay – Emergency to Normal ปรับคาได 0 - 60 นาที
12.6.6.4 Time Delay – Engine Cool Down
ปรับคาได 0 - 60 นาที
12.6.7 ชวง Transfer Time ไมเกิน 1/6 วินาที
12.6.8 มี Weekly Exercise Clock สามารถตั้งเวลาทดสอบเดินเครื่องยนตไดโดยอัตโนมัติ ครั้งละ 0–30
นาที หรือดีกวา สัปดาหละ 1 ครั้ง
12.6.9 ชุด ATS จะตองติดตั้ง ภายในกลองหุมแบบ NEMA , IEC หรือ UL Type สําหรับใชง าน
ภายในอาคารจะตองผานการทดสอบและรับรองมาตรฐาน UL 1008 หรือดีกวา
12.6.10 ตองมีแสงไฟแสดงสถานะการทํางานที่ตูของ ATS ที่สามารถมองเห็นไดอยางนอย ดังนี้
12.6.10.1 ขณะกําลังจาย Load จากไฟฟาหลักของการไฟฟาฯ (Normal Source)
12.6.10.2 ขณะกําลังจาย Load จากไฟฟาของเครื่องยนตฯ (Emergency Source)
12.7 Bypass Isolating Switch (Iso. Sw.)
12.7.1 ขนาดไมต่ํากวา 150 A, 220 VAC, 1 Phase, 2 Poles
12.7.2 สามารถจายกําลังไฟฟาจากแหลงจายปกติไปยัง Load โดยตรงไดโดยไมผาน ATS เพื่อทําการซอม
12.7.3 สามารถจายกําลังไฟฟาจากแหลงจายปกติผาน ATS ไปยัง Load และระบบควบคุมตางๆ
น.อ.
ประธานกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

- 28 12.7.4 สามารถจ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า จากเครื่ อ งยนต กํ า เนิ ด ไฟฟ า ผ า น ATS ไปยั ง Load ได เ มื่ อ อยู ใ น
ตําแหนง Normal
12.7.5 มีระบบปองกันไมใหไฟจากแหลงจายปกติ (Normal Source) และไฟจากเครื่องยนต(Emergency
Source) จายโหลดพรอมกัน
12.7.6 คันโยกเปนแบบดามเดียว โดยโยกครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนตําแหนง Normal - OFF – Bypass
หรือจาก Bypass - OFF - Normal ได
12.7.7 อุปกรณที่ใชประกอบเปนผลิต ภัณฑตองผานการทดสอบรับรองมาตรฐาน IEC947-1 และ IEC
947-3 หรือดีกวา
12.8 ระบบการประจุแบตเตอรี่
12.8.1 มีระบบประจุไฟใหแบตเตอรี่อัตโนมัติใชวงจร Solid State ประจุไฟดวยแรงดันคงที่รับไฟจาก
แหลงจายไฟฟาปกติ 220VAC , 50 Hz เมื่อเครื่องยนตทํางาน การประจุแบตเตอรี่จะสลับมาใช
Charger ของเครื่องยนตแทน โดยมีระบบปองกันตัดการประจุแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนตทํางาน
12.8.2 ชุ ด ประจุ แ บตเตอรี่ จะต อ งติ ด ตั้ ง ในตู โ ลหะให เ รี ย บร อ ย พร อ มมิ เ ตอร วั ด แรงดั น – กระแส
ไฟตรง (V–A DC Meter) และมีสวิทซปด-เปด มีฟวสปองกันขนาดเหมาะสม และหลอดไฟแสดง
การชารจ และอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผ ลิต
12.8.3 แบตเตอรี่จะตองมีขนาด 12 V หรือ 24 V สามารถจัดหาในประเทศไทยเพื่อทดแทนได และพรอม
ใชงานไดกับระบบควบคุม ระบบเตือน และระบบอื่นๆ ที่ออกแบบไวใหใชไฟจากแบตเตอรี่
12.8.4 การเดินสายไฟ ขนาด ความยาวและชนิด ของสายไฟไดตามมาตรฐาน
12.9 การเดินสายไฟ และสายคอนโทรล
12.9.1 ขนาด/ชนิดของสายไฟฟาตองไดมาตรฐาน สามารถรับแรงดัน และกระแสไดไมนอยกวาพิกัดกําลัง
ของเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา
12.9.2 สายไฟฟ า สายคอนโทรลต า งๆต อ งทํ า เครื่ อ งหมายให ชั ด เจนที่ ป ลายสายทั้ ง สองข า ง เครื่ อ ง
หมายรวมทั้งสีของสายไฟถูกตองตรงตามแบบวงจรของอุปกรณที่ระบุไวในคูมือผูผลิต
12.9.3 สายไฟฟาและสายคอนโทรลที่เดินเชื่อมตอระหวางตู หรือเดินสายนอกตูตองเดินในทอรอยสาย หรือ
รางเดินสาย
12.10 การดําเนินการติดตั้ง
12.10.1 ผูขายจะตองเสนอ Shop Drawing และแผนงานการดําเนินการใหทางราชการรับทราบกอน
ดําเนินการติดตั้ง
12.10.2 ผูขายจะตองติดตั้งเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา, Main Safety Switch, Iso. Sw., ATS, Main CB
และอุปกรณประกอบอื่นๆ ใหเรียบรอย
12.10.3 ผูขายจะตองจัดหาและเดินสายไฟฟาชนิด THW หรือดีกวา ตอเชื่อมเครื่องกําเนิดไฟฟา, Safety
Switch, Iso. Sw., ATS, Main CB
12.10.4 อุปกรณประกอบการติดตั้งระบบไฟฟาแรงดันต่ํา ระบบการตอลงดิน และรายการอื่นๆ ที่ไ มไ ด
กําหนดไวในแบบหรือรายละเอียด แตจําเปนจะตองติดตั้งใหใชงานไดอยางสมบูรณ ถูกตองตาม
มาตรฐานของการไฟฟาฯ หรือ มาตรฐานสากล ผูขายจะตองจัดหาอุปกรณดําเนินการโดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
12.10.5 ชองลมรอนออกหนาหมอน้ําเครื่องยนตเปนแบบ Air Outlet Hood
12.10.5.1 โดยมีคาความเร็วลมไหลผานชอง Hood ระหวาง 800-1,000ft/min
น.อ.
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- 29 12.10.5.2 ระหวางหมอน้ําเครื่องยนตกับ Hood ติดตั้ง Air Duct พรอมขอตอ Flexible
12.10.6 ชองลมเย็นเขาหองเครื่องยนตเปนแบบ Air Inlet Fixed Grill
12.10.6.1 โดยมีคาความเร็วลมไหลผานชอง Grill ระหวาง 500-700ft/min
12.10.6.2 ดานในของชอง Grill ติดตั้งลวดตาขาย ขนาดไมนอยกวา 1/2" x 1/2" เสริมดานใน
12.10.7 มีถัง น้ํามัน ประจําเครื่อง (Fuel Day Tank) ขนาดไมนอยกวา200 ลิตร ติดตั้ง ภายในหอง
เครื่องยนตฯ พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํามันแบบไฟฟามีระบบควบคุมอัตโนมัติ และแบบมือหมุน
ควบคูกัน สามารถใชง านแทนกันได กรณีระบบควบคุมอัตโนมัติขัดของ เพื่อสูบจายน้ํามัน จาก
Fuel Storage Tank จากภายนอกเขา Fuel Day Tank
12.10.8 Fuel Day Tank ทําดวยเหล็กแผน (Black Steel Plate) หนาไมนอยกวา 3 mm. ที่ขาถังมี
Steel Plate เชื่อมติดกับขาเพื่อรองรับน้ําหนัก และยึดกับพื้นดวย Expansion Bolts
12.10.9 ติดตั้งถังภายนอก Fuel Storage Tank ขนาดไมนอยกวา 2,000 ลิตร
12.10.9.1 ทาสีฐานแทนคอนกรีต และถังน้ํามัน ทาสีจํานวนไมนอยกวา 2 ครั้ง
12.10.9.2 ติดตั้งหลอดแกว Valve Strainer และอื่นๆ
12.10.10 เดินทอน้ํามันใหม ทอน้ํามันใชทอเหล็กดํา (Black Steel Pipe) ไรตะเข็บ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 1 นิ้ว เดินลอยเจาะทะลุผนังหองเครื่องยนต
12.10.11 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง มีสวิทชเลือกตําแหนง Auto/Off/Manual
12.10.12 ที่ปลายทอไอเสียใหติด Rain Cap ปองกันน้ําฝนและนกทํารัง
12.10.13 จัดหาถาดเหล็กหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร พรอมทาสี รองรับใตทองเครื่องยนต Fuel Day
Tank ปมน้ํามันเชื้อเพลิง
12.10.14 จัดหาหมอพักน้ําใสที่ทอน้ําลนของหมอน้ําเครื่องยนต
12.10.15 การทาสีพื้นหองและฐานเครื่องยนต
12.10.16 เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ผูขายตองทําการทดสอบการทํางานของเครื่องยนตกําเนิด
ไฟฟาระบบอัตโนมัต,ิ Iso.Sw., ATS และอุปกรณตางๆ ที่ทํางานรวมกันได ถูกตองสมบูรณ
12.10.17 การทดสอบการจายโหลด
12.10.17.1 อุปกรณในการทดสอบจายโหลด ผูเสนอราคาเปนผูจัดหา
12.10.17.2 ผูเสนอราคาตองออกคาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล ชวงการทดสอบเครื่องยนต
ไมเกิน 3 ชั่วโมง ดําเนินการทดสอบตามขั้นตอน ดังนี้
Full Load หมายถึง Load สูงสุดของเครื่องยนตฯ คิดตาม SPECที่พิกัด30 kVA
- ปรับ Load ที่ 25% ของ Full Load ประมาณ 30 นาที
- เพิ่ม Load ที่ 50% ของ Full Load ประมาณ 30 นาที
- เพิ่ม Load ที่ 75% ของ Full Load ประมาณ 60 นาที
- เพิ่ม Load ที่ 100% ของ Full Load ประมาณ 60 นาที
12.10.17.3 ทําการทดสอบระบบควบคุมปองกันของเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาตามมาตรฐานวิธีการ
ของผูผลิต ในระหวางการทดสอบหากอุปกรณตางๆ ของทางราชการเกิดความเสียหาย
อันเนื่ องมาจากการทํางานของเครื่องยนตกําเนิดไฟฟ าหรือระบบตางๆ ไมถู กตอง
ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบซอมแซม หรือจัดหามาใหมใหใชงานไดดังเดิมโดยเร็ว
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- 30 13. เครื่องดูดความชื้น
13.1 มีอัตราการดูดความชื้นภายในหองของสถานีอันมิดชิดไดเปนอยางดีไมนอยกวา 20 ลิตร/วัน
13.2 ใชพลังงานไฟฟาแบบกระแสสลับ 220 – 240 VAC 50 Hz
13.3 กระแสไฟฟาปกติที่เครื่องทํางานไมเกิน 5 แอมป
13.4 ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 1,000 วัตต
13.5 ใชน้ํายาทําความเย็นชนิด R407C
13.6 มีไฟเตือนเมื่อน้ําเต็มถังเก็บ (SIGNAL LIGHT)
13.7 มีการปองกันน้ําลนอัตโนมัติ (AUTOMATIC OVERFLOW PROTECTION)
13.8 ใชระบบดิจิตอลคอนโทรล และมีจอแสดงผล
13.9 สามารถปรับระดับความชื้นสัมพัทธได (RH)
13.10 มีถังเก็บน้ําไดไมนอยกวา 5 ลิตร
13.11 มีจอแสดงผลเปนตัวเลขดิจิตอล
14. เครื่องฟอกอากาศ
14.1 ใชกับหองขนาดไมนอยกวา 20 ตารางเมตร
14.2 การทํางานของพัดลม ความเร็วสูงไมนอยกวา 80 วัตต ความเร็วปานกลางไมนอยกวา 24 วัตต ความเร็ว
เบาไมนอยกวา 5.5 วัตต
14.3 มีระบบทําไอน้ําอัตโนมัติและระบบพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน โดยสามารถปรับความแรงพัดลมได
และเพิ่มปริมาณไอออนพลาสมาคลัสเตอรอัตโนมัติ เมื่อในหองมีความชื้นสูงเกิน 70%
14.4 มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD
14.5 มีถังบรรจุน้ําของเครื่องฟอกอากาศไดไมนอยกวา 3 ลิตร
14.6 มีปุมตั้งเวลาใหเครื่องปดหรือเปดไดตามระยะเวลาที่กําหนด
14.7 สามารถ Auto Restart เมื่อกระแสไฟฟาขัดของและไฟฟากลับมาทํางานปกติ
14.8 มีแผนกรองอากาศอยางนอย 2 แบบ ประกอบดวย แผนกรองฝุน สามารถดักจับฝุนละอองตางๆ ที่มี
ขนาดเล็ก ไมมากกวา 0.3 ไมครอนไดถึงไมนอยกวา 99.97 % และแผนกรองกลิ่น เพื่อประสิทธิภาพใน
การดักจับกลิ่น
15. Counterpoise And Grounding System
15.1 ติดตั้งCounterpoiseพรอมโครงเหล็กและระบบ Grounding System ใหมพรอมอุปกรณประกอบ
15.2 มีตะแกรง Counterpoise เสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ขนาด 3 x 3 นิ้ว ชนิด HOT DIP GALVANIZE ที่
ปูบนโครงเหล็ก Counterpoise พรอมทาสี
15.3 มีแผนเหล็ก (CLIP LOCK) ชุบ HOT DIP GALVANIZE พรอม BOLTขนาด 3/16 นิ้ว ยึดตะแกรงตามขอ 14.2
15.4 มีแผนเหล็ก (PLATE) ขนาด 3.2 x1.5x 0.38 นิ้วx 4 มิลลิเมตร Hot Dip GALVANIZE และ Stainless
Screw and Nut Size เสนผาศูนยกลาง 3/16 นิ้ว x 50 มิลลิเมตร สําหรับใชยึดลวดตะแกรงกับโครงเหล็ก
15.5 ติดตั้ง Ground Rod และ Hand Hole (สําหรับ Test Box) พรอม Bare Copperเพื่อเชื่อมตอกับโครง
Counterpoise

15.6 เชื่อมตอระบบ Ground ดวย Exothermic Welding Kits ตามมาตรฐานของระบบ Ground และเชื่อมตอ
กับโครง Counterpoise
น.อ.
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- 31 15.7 ติดตั้งระบบตอลงดินของระบบไฟฟา (Electrical System) และอุปกรณไฟฟา (Equipment System) ใหสมบูรณ
15.8 ระบบตอลงดิน ใหรวมถึงการตอลงดินของระบบไฟฟา (Electrical System) อุปกรณไฟฟา (Equipment
System) และอุปกรณอื่นๆ ที่เปนโลหะอันอาจจะมีกระแสไฟฟาเนื่องจากการเหนี่ยวนําทางไฟฟา เชน
ทอรอยสายไฟฟา รางวางสายไฟฟา เปนตน ระบบตอลงดินตองเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ,NEC และ
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา สํานักงานพลังงานแหงชาติ “ISES, 24–1984 การตอลงดิน”
15.9 สายตัวนํา และหลักสายดิน (Ground Rod) มีคุณสมบัติดังนี้

15.9.1 สายตัวนํา ตองเปนทองแดงเปลือย มีขนาดไมต่ํากวาที่ระบุไวใน NEC ตารางที่ 250-94 และ
250 - 95 ยกเวนจะกําหนดไวในรูปแบบหรือขอกําหนดตามมาตรฐานของการไฟฟาฯ
15.9.2 หลักสายดิน ตองเปน Copper Clad Steel Ground Rod มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว
ยาว 10 ฟุต และตองฝงหางจากโลหะอื่นที่ตอลงดินไมนอยกวา 3 เมตร คาความตานทานของดิน
(EARTHING RESISTANCE) ตองมีคาไมเกิน 5 โอหม ถามีความตานทานมากกวาที่กําหนดใหฝง
หลักสายดินเพิ่มขึ้นและตอเขากับหลักสายดินชุดที่ฝงไวแลว
15.10 การตอเชื่อมทุกจุดของสายดินกับหลักสายดิน และสายดินกับระบบหรืออุปกรณไฟฟาตองไมทําใหเกิด
ความตานทานสูงกวาคาที่กําหนดไว

16. Surge and Lightning Protection

16.1 อุปกรณและระบบทางสายอากาศจะตองไดรับการปองกันฟาผาโดยมีรูปแบบ คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 1586 เลม 1-2555 หรือของ INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION หมายเลข IEC 62305 โดยมีหนังสือรับรองของสถาบันหรือองคกรวิศวกรรม
16.2 อุปกรณ Surgeand Lightning Protectionมีการทํางานดังนี้
16.2.1 Maximum Continuous Operating Voltage (Uc) at least 320 VAC
16.2.2 Voltage Protection Level (Up) Less Than 1.5 KV
16.2.3 Maximum Discharge Current (Imax) (8/20 µs) at least 100 KA
16.3 อุปกรณที่ติดตั้งภายนอกเชน Antenna,Near Field Monitor ตองไดรับการปองกันจากฟาผาโดยตรง
16.4 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาภายในอาคาร รวมถึงสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสของระบบสายอากาศ
จะตองไดรับการปองกันจากผลการเหนี่ยวนําทางไฟฟาที่เกิดตอเนื่องจากฟาผาโดยตรงลงที่ระบบปองกัน
ฟาผาภายนอก
16.5 ระบบสายสง กําลัง สายไฟฟา สายควบคุม จะตองไดรับการปองกันมิใหเปนสื่อนําไฟฟาแรงดันสูง อัน
เนื่องมาจากฟาผา เขามายังอุปกรณภายในอาคาร
16.5.1 Outer Conductor ของสายสงกําลังแบบ Coaxial ที่ตอระหวางสายอากาศกับอาคาร จะตอง
ตอไปยังระบบ Grounding กอนเขาอาคาร
16.5.2 สายสงกําลังแบบ Coaxial สายไฟฟา สายควบคุม จากภายนอกอาคารจะตองตอผาน Surge
Protection กอนตอเขาอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศ
16.6 ระบบ Grounding จะตองใชโลหะและวิธีเชื่อมตอที่ทนทานตอการสึกกรอน จากสภาพกรด-ดาง ของดิน
เปนอยางดี และมี Ground Resistance ไมเกิน 5 โอหม
16.7 การเชื่อมตอโลหะในระบบ Grounding หามใชวิธีหลอมละลายดวยสารเคมี อันเปนการทําใหเกิดมลพิษ
แกสภาพแวดลอม
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- 32 17. INTERSYSTEM CONNECTION AND COMMUNICATION DIAGRAM
17.1 The DVOR/DME System and UPS&STS system shall be connected with RCSU and RCMS
(supplied by the contractor) to send update information.
17.2 The Update information shall comprise at least the system operation status, as
specified in clause 3.1.5, 3.2.4 and 9.3.7.1.
17.3 The Tenderer shall provide and detail the DVOR/DME/UPS&STS – RCMS information exchange.
17.4 The Tenderer shall provide network equipment and communication link details for
intersystem connection (DVOR/DME/UPS&STS to RCMS) to U-Tapao Airport network at
Technical Control Room as depicted.
17.5 The Contractor shall provide a list of all necessary standards documents and Interface Control
Documents (ICDs) with regards to the DVOR/DME/UPS&STS – RCMS information exchange.
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- 33 18. CONCEPTUAL DIAGRAM OF FULL UPS CONFIGURATION
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- 34 19. APPENDIX A : LIST OF ABBREVIATIONS
Abbreviations
ºC
AC
CCMS
Cms
CW
dB
DDM
DME
DVOR
EMMC
FAA
GHz
GS
Hz
HDPE
ICAO
ICD
ILS
Imax
Intl
KVA
Kms

Full Name
Degree Celsius
Alternating Current
Central Control and Monitoring System
Centimeters
Continuous Wave
Decibel
Difference in Depth of Modulation
Distance Measuring Equipment
Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range
Electrical Monitoring and Management Center
Federal Aviation Administration
Giga Hertz
Glide Slope
Hertz
High Density Polyethylene
International Civil Aviation Organization
Interface Control Document
Instrument Landing System
Maximum Discharge Current
International
Kilo Volt Amp
Kilometers
น.อ.
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Abbreviations
KHz
MHz
MTBF
MTBO
mph
µs
PABX
PCB
PMDT
PNSA
PVNA
RCMS
RCSU
RF
RSC
RSU
RMM
SNMP
SDM
STS
Uc
Up
UHF

Full Name
Kilo Hertz
Mega Hertz
Mean Time Between Failure
Mean Time Between Outage
Mile per hour
Microsecond
Private Automatic Branch Exchange
Printed Circuit Board
Portable Maintenance Data Terminal
Portable Navigational Signal Analyzer
Portable Vector Network Analyzer
Remote Control and Monitoring System
Remote Control and Status Unit
Radio Frequency
Ring Stiffness Constant
Remote Status Unit
Remote Monitoring and Maintenance
Simple Network Management Protocol.
Sum in Depth of Modulation
Static Transfer Switch or one (1) Source Transfer Switch
Maximum Continuous Operating Voltage
Voltage Protection Level
Ultra High Frequency
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Abbreviations
UPS
USB
VAC
VOR

Full Name
Uninterrupted Power Supply
Universal Serial Bus
Voltage of Alternating Current
Very high frequency Omnidirectional Range

20. APPENDIX B : TOOLS AND MAINTENANCE AIDS

Tool
- Digital Multimeter

- Waveform analysis

- RF Power analysis

Functions at minimum
- True RMS voltage and current measurements
- 6000 count resolution
- Digital Display with analog bar graph
- Manual and automatic ranging
- DC basic Accuracy ±0.15%.
- Band Width ≥300 MHz
- Input Channel 4 channel
- LCD Color display
- Sample rate on each channel ≥2 Giga Sampling/sec.
- Vertical resolution 8 bits or better.
- Time base accuracy ± 20 part/million (ppm) or better.
-Frequency ครอบคลุมการใชงานในยานความถี่ DME
-สามารถวัด Peak Power Output ไดมากกวา 1000 watts
-Reads forward and reflected CW power in watts or dBm.
-Calculates SWR,Return loss(dB)
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Tool
- Thruline Wattmeter with
element

-Tool kits

Functions at minimum
- Frequency band VHF 50-125 MHz or better
- 100 milliwatts, 250 milliwatts, 1 watt, 25 watts,
50 watts, 100 watts.
- Frequency band UHF 328-336 MHz or better
- 100 milliwatts, 250 milliwatts, 1 watt, 5 watts.
- Alignment tools (2)
- Bumisher (pkg./3)
- DIP/IC extractor
- Feeler gauge
- File kit, (3 pc.)
- Hammer, ball peen, 4 oz.
- Handle, driver blades (2):4-1/8″, ″T″
- Handle, File
- Hemostat, straight, 5″
- Hexdriver blades (9): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64,
1/8, 9/64, 5/32, 3/16″
- Hex key set, (10 pc.)
- Hex key fold up (7): 2-8 mm
- Knife precision
- Knife blades
- Mirror, inspection
- Nutdriver blades (9): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16,
11/32, 3/8, 7/16, 1/2″
- Outlet tester
- Parts box
- Penlight
- Pliers (7): diag. cutter 4-1/4″; diag. cutter 5-1/4″;
groove joint 7″; groove joint 10″; long nose 4-3/4″;
long nose with cutter 6-3/4″; retaining ring, external
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Tool
-Tool kits (continuous)

Functions at minimum
- Pliers, locking, 5″
- Punch, center, 3/32″
- Punch, pin,(2): 1/16, 1/8″
- Rule, stainless, 6″
- Scissors, electrician 's
- Screwdrivers (12) : Phillips offset ratchet, #0 x 3″
pocket clip, #1 x 3″, #2 stubby, #2 x 4″; slotted
offset ratchet, 1/8 x 3″ pocket clip, 1/8 x 8″,
3/16 x 3″, 1/4″ stubby, 1/4 x 4″, 5/16 x 6″
- Screwdrivers set, jeweler's, (7 pc.)
- Screwstarter (2): Phillips magnetic; slotted magnetic
- Scriber
- Solder aid, fork and reamer
- Solder aid, knife and brush
- Solder removal tool
- Soldering iron
- Spring tool combination
- Tape measure, 12′
- Trimpot tool
- Tweezer, reverse action
- Wire crimper/stripper
- Wire stripper/cutter
- Wrench, adjustable, 6″
- Tool case with pallets
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- 3921. DEFINITIONS
In the specification, the following words and expression shall have the meanings assigned to
them here under except where the context otherwise requires:
Proposal
Tenderer

Contractor

ICAO Annex 10 Vol. I
ICAO Annex 14 Vol. I
ICAO Doc 8071 Vol. I
ICAO Doc 9157

The response to the requirement specified in Scope of Specifications.
The juristic person, firm or company who offers to provide materials or
perform a service or do a job with U-Tapao Airport Authority at a specified
cost or rate.
The juristic person, firm or company whose Tender(s) /Proposal(s) has/have
been accepted by U-Tapao Airport Authority and who agrees to
accomplish the activities for U-Tapao Airport Authority.
Aeronautical Telecommunications: Volume I Radio Navigation Aids. Sixth
Edition, July 2006, Amendments 89
Aerodromes: Volume I Aerodrome Design and Operations. Sixth Edition,
July 2013, Amendments 11-B
Manual on Testing of Radio Navigation Aids: Volume I Testing of GroundBased Radio Navigation Systems. Fourth Edition–2000, Amendments 1
Aerodrome Design Manual Part 6: Frangibility, First Edition – 2006
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สวนที่ 3
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ขอกําหนดในการเสนอราคา
1.1. ผูเสนอราคาจะตองเปนบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ DVOR และ DME ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง โดยตองเสนอเอกสารหลักฐานรับรองการเปนตัวแทนจําหนายและ
การสนับสนุนทางเทคนิคจากเจาของผลิตภัณฑยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
1.2. ผูเสนอราคาจะตองเสนอแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดซึ่งแสดงรายละเอียดขอเสนอทางเทคนิคโดย
การจัดทําเอกสารยอมรับขอกําหนด (Statement of Compliance) เปรียบเทียบคุณสมบัติดานเทคนิคของ
อุปกรณเครื่องชวยเดินอากาศ (DVOR/DME) และอุปกรณประกอบทั้งหมดที่เสนอราคาเปนรายขอทุกขอรวมถึง
ขอยอยกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ทางราชการกําหนด (ตามตัวอยาง)
(ตัวอยาง)

เอกสารยอมรับขอกําหนด (Statement of Compliance)
ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME และอุปกรณประกอบ
บริษัท/หาง................................................................................................................
หัวขอ

รายละเอียดของทางราชการ

(1)

(2)

คุณลักษณะทางเทคนิค
การยอมรับขอกําหนด (4)
เอกสาร คําอธิบาย
ของอุปกรณที่เสนอ Compliance Non-Compliance อางอิง เพิม่ เติม
(3)
(7)
(8)
(5)
(6)

(1) “หัวขอ” ใหระบุหัวขอรวมทั้งหัวขอยอยใหตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
(2) “รายละเอียดของทางราชการ” ใหคัดลอกขอความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให
ตรงตามหัวขอ
(3) “คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณที่เสนอ” ใหระบุคุณลักษณะและหรือรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณที่เสนอราคาในโครงการ
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(4) “การยอมรับขอกําหนด” ใหใสเครื่องหมาย ลงใน (5) “Compliance” หากตรงตามขอกําหนด หรือ
ทําได หรือดีกวา แตหากไมตรงตามขอกําหนด หรือไมสามารถทําได หรือทําไดไมสมบูรณ ใหใสเครื่อง  ลงใน (6)
“Non-compliance”
(7) “เอกสารอ างอิง” ใหระบุ หมายเลขหนาของแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานจากบริษัทผูผลิต หรื อ
เจาของผลิตภัณฑ หากไมไดดําเนินการดังกลาว จะถือวามีรายละเอียดไมตรงตามขอกําหนด (Non-compliance)
(8) “คําอธิบายเพิ่มเติม” ใหชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีมีรายละเอียดขอกําหนดที่แตกตางหรือดีกวา
รายละเอียดของทางราชการ หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือทําไดไมสมบูรณ ทั้งนี้ หากมีคําอธิบายไมละเอียดเพียงพอ
หรือขัดแยงกับขอกําหนด ทางราชการจะพิจารณาวาไมสามารถทําได (Non-compliance)
1.3. ในการเปรียบเทียบขอกําหนดตามขอ 1.2 หากมีการอางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่ผูเสนอราคาไดจัดทํา
เสนอมา ผูเสนอราคาตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา
สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูในสวนใด ตําแหนงใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารที่อางอิงถึง
ให หมายเหตุ หรื อขี ดเส น ใต หรื อระบายสี พร อมเขี ยนหั วข อกํ ากั บไว เพื่ อให สามารถตรวจสอบกั บเอกสาร
เปรียบเทียบไดงายและตรงกัน หากผูเสนอราคาไมดําเนินการตามขอนี้ หรือไมสามารถอธิบายรายละเอียดได
หรือไมสามารถบงชี้คุณสมบัติตามเอกสารที่ยื่นมาได ทางราชการจะถือวาขอเสนอนั้นไมผานการพิจารณา
1.4. บรรดาเอกสารใดๆ จากตางประเทศซึ่งผูเสนอราคานํามาแสดงเปนเอกสารประกอบการเสนอราคาในครั้งนี้จะตอง
ไดรับการรับรองเอกสารจากตางประเทศ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศ
วาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้
1.4.1 กรณีเอกสาร Notary Public จะตองดําเนินการเริ่มจากเอกสารใดๆ ที่ทําในตางประเทศ ซึ่งผูเสนอราคา
นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอื่นใด ผูที่ทําเอกสาร หรือลงลายมือชื่อใน
เอกสารจะตองเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามของหนวยงานหรือนิติบุคคล หรือโดย
สวนตัว แลวแตกรณี และเอกสารดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากเจาหนาที่โดยลําดับ
ดังนี้ คือ เจาหนาที่ Notary Public หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศของผูที่ทําเอกสาร และ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศของผูทําเอกสาร
และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง
1.4.2 กรณีเอกสารไมผาน Notary Public จะตองดําเนินการโดยเริ่มจากเอกสารใดๆ ที่ทําในตางประเทศ ซึ่งผู
เสนอราคานําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไข
สัญญา การขอขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอื่นใด ผูที่ทําเอกสารหรือลง
ลายมือชื่อจะตองเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามของหนวยงานหรือนิติบุคคล หรือ
โดยสวนตัว แลวแตกรณี และเอกสารดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากเจาหนาโดยลําดับ
ดังนี้ คือ เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศในไทย
และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง
1.5. เอกสารตางประเทศตองไดรับการแปลจากผูเชี่ยวชาญที่กระทรวงยุติธรรมรับรอง
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2. การจายเงิน
การทาอากาศยานจะจายเงินคาสิ่งของที่ซื้อขาย โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
2.1. งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของราคาสิ่งของตามสัญญา เมื่อผูขายสงมอบอุปกรณ
ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME พรอมอุปกรณทั้งหมด เขาหนวยงานโดยแสดงใบตราสงสินคา
ทางอากาศ (Air Way Bill) หรือใบตราสงสินคาทางเรือ (Bill of Landing) ฉบับที่ธนาคารประทับตรา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับโดยถูกตองครบถวนแลว
2.2. งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 55 (หาสิบหา) ของราคาสิ่งของตามสัญญา เมื่อผูขายไดดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME พรอมอุปกรณประกอบทั้งหมดแลวเสร็จ
2.3. งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 (สามสิบ) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ
รับระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ DVOR/DME ที่สงมอบถูกตองครบถวนตามสัญญา และผานการทดสอบ
ภาคพื้นและการบินทดสอบ (Commission Flight Inspection) ตามขอกําหนดที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการตรวจรับรอง

น.อ.
ประธานกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

