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1. วัตถุประสงค
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเรียกวา “สมอ.” มีความประสงคจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร :
ชุดเครื่องทดสอบการลั ดวงจร แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เพื่อทดสอบดา นความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน UN Regulation โดยติดตั้งและสงมอบ ณ สถาบันยานยนต นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ภายในระยะเวลา 360 วัน
2. ขอกําหนดทั่วไป
ความหมายของคําที่ใชในขอบเขตของงาน
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตร : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร หรือเรีย กวา “ชุดทดสอบ” ประกอบดวยเครื่องมือ
ทดสอบ จํานวน 4 ชุด ไดแก
1) ชุดทดสอบการลัดวงจรภายนอกแบตเตอรี่แพค 1 ชุด
2) เครื่องประจุและคายประจุแบตเตอรี่ 1 ชุด
3) อุปกรณระบบควบคุมสภาวะการทดสอบ 1 ชุด
4) เครื่องมือวัดและบันทึกแรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ 1 ชุด
3. ขอบเขตของงานและหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.1 ขอบเขตของงาน
ผูยื่นขอเสนอตองดําเนินการจัดซื้อ สงมอบและติดตั้งชุดทดสอบที่มีเกณฑกําหนดและคุณลักษณะที่ตองการ
ไมนอยกวาที่กําหนดตามภาคผนวก 1 และใชงานไดอยางมีประสิทธิผล
3.2 หนาที่ที่รับผิดชอบ
ผูยื่นขอเสนอตองจัดเตรียมความพรอมในการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องวัด และวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ตาม
ตําแหนงที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ดังนี้
3.2.1 การติดตั้งและการสงมอบ
คูสัญญาตองติดตั้งและสงมอบชุดทดสอบ ณ สถาบันยานยนต นิคมอุตสาหกรรมบางปู การติดตั้งให
เปนไปตาม ภาคผนวก 2 ภายในระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
3.2.2 การสงมอบ
3.2.2.1 การสงมอบกอนการตรวจรับ
ตอ งแจ งให สมอ.ทราบ โดยทํ า เป น หนั งสื อ ไม น อ ยกว า 5 วั น ทํ า การ โดยต อ งส งมอบ
เอกสาร ดังนี้
(1) คูมือการใชงานหนาเครื่องและการบํารุงรักษา (Instruction Manual/User Manual)
เปนภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อยางนอย 1 ชุด
(2) ใบแสดงรายการและจํานวนครุภัณฑ พรอมระบุแหลงที่มาหรือผูผลิต
(3) ใบแสดงสารบัญของรายการเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บัญชีรายการครุภัณฑ เอกสาร
คูมือเลขที่ เอกสารสอบเทียบ และซอฟทแวร
(4) รายละเอียดแผนการดําเนินงานและตําแหนงการติดตั้ง
(5) แผนการบํารุงรักษาและคาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันตอป รวมอุปกรณที่เกี่ยวของ
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตอไปอีก 2 ป
3.2.2.2 ชุดทดสอบ ตองไดรับการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรับการรับรองตาม ISO/IEC 17025
หรือ มี เอกสารรับ รองจากผู ผ ลิ ต หรื อ หน ว ยงานที่ ส ามารถสอบกลั บ ไปยั ง มาตรฐาน
นานาชาติได หรือกรณีไมสามารถสอบเทียบไดจะตองมีการทําการทวนสอบโดยเครื่องมื อ
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อุปกรณที่ไดรับการสอบเทียบจากผูผลิต หรือมีเอกสารรับรองความสามารถในการทดสอบ
ของชุดทดสอบจากผูผลิตหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. การตรวจรับ
4.1 สมอ. จะตรวจรั บ ชุ ด ทดสอบและเอกสารตา ง ๆ ทั้ ง หมดที่ เกี่ ย วขอ ง เมื่ อ คู สั ญ ญาไดชํ า ระคา ปรั บ
คาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ที่ สมอ. เรียกเก็บจากคูสัญญาโดยครบถวนแลว
4.2 ชุดทดสอบรวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่คูสัญญาเสนอตอ สมอ. ตองเปนสิ่งที่ถูกตองตามนิตินัยในทางกฎหมาย
แพงและพาณิชยกฎหมายอาญา และเปนขอเท็จจริง หากมีเหตุไมชอบดวยกฎหมายคูสัญญาตองรับผิดชอบ
ทั้งในทางกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอาญา โดย สมอ. ไมมีสวนเกี่ยวของ
4.3 ชุดทดสอบตองสามารถใชงานไดตามคุณลักษณะที่ ตองการ (ภาคผนวก 1) โดยตองสาธิตการทํางานของชุด
ทดสอบฯ กับแบตเตอรี่แพค (ขนาดประจุไมนอยกวา 60 kWh ขนาดแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 300 V) คูสัญญา
เปนผูรบั ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการทดสอบ
4.4 คู สั ญ ญาต องจั ดให มี การฝ กอบรมบุ คลากรก อนและหลั งการส งมอบ ณ สถานที่ ติ ดตั้ งชุ ดทดสอบ โดย
ผู เชี่ยวชาญจากบริษั ทผูผลิต และจัดใหมีการประเมินผลและออกใบรับรองการฝกอบรมให แกผูที่ผานการ
ฝกอบรม ทั้งนี้ คูสัญญาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งคาใชจายการออกใบรับรอง
5. การรับประกัน การบริการหลังการขาย และการสอบเทียบ
5.1 การรับประกันและการบริการหลังการขาย
5.1.1 คูสั ญญาตองรับผิดชอบในความเสี ยหายตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับชุ ดทดสอบในระหวา งการติ ด ตั้ ง หรือ
ภายหลังการใชงาน ในกรณีที่ความเสียหายนั้นมีสาเหตุมาจากการติดตั้ง หรือการใชงานปกติ
5.1.2 คูสัญญาตองรับประกันชุดทดสอบทุกชิ้นที่สงมอบ เปนเวลา 3 ป นับถัดจากวันที่ผานการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.1.3 คูสัญญาตองใหบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับชุดทดสอบ อยางนอย 2 ครั้ง/ป
และรับผิดชอบคาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันตอป ตลอดระยะเวลารับประกัน
5.2 การสอบเทียบ
ชุดทดสอบ ตอ งไดรับ การสอบเที ยบอยางนอ ย 3 ครั้ง จากหน วยงานที่ไดรับ การรับ รองตาม ISO/IEC
17025 หรือ หนวยงานที่ สามารถสอบกลับ ไปยังมาตรฐานนานาชาติ ได กรณี ไมส ามารถสอบเทีย บได
จะตอ งมี การทํ าการทวนสอบโดยเครื่องมืออุป กรณ ที่ ได รับ การสอบเที ยบจากผู ผลิ ต โดยคู สั ญ ญาเป น
ผูรับผิดชอบคาใชจาย ตลอดระยะเวลารับประกัน
6. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
6.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
6.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
6.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เป น ผูที่ ไม ผา นเกณฑก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของผูป ระกอบการตามระเบี ย บที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป น หุน สวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
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6.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
6.7 เปน บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพั สดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
6.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สมอ. ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอได
มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
6.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ElectronicGovernment
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
6.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
6.12 ผูยื่น ขอเสนอตอ งไมอ ยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ รายจายหรือแสดงบั ญชี รายรับ รายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
6.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญ ญาตองรับและจายเงินผานบัญ ชีธนาคาร เวน แตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
7. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่ น ขอ เสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานมาพรอ มกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ างภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
7.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้ น สํา เนาขอตกลงที่แ สดงถึงการเขา เป น หุ น สวน (ถามี ) สํ าเนาบั ตรประจํ าตั ว
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติ
ไทยพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
7.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผู ยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุค คลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนั งสือมอบอํานาจซึ่งติด
อากรแสตมปตามกฏหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายแลวเทานั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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(3) หลักประกันการเสนอราคา
8. การเสนอราคา
8.1 ผูยื่นข อเสนอจะตองเสนอกําหนดยืน ราคาไมนอ ยกวา 90 วัน นั บแตวัน เสนอราคา โดยภายในกํ าหนด
ยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
8.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
8.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะที่ตองการของชุดทดสอบ พรอมกับ
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนี้ สมอ. จะยึดไวเปนเอกสารทางราชการ
9. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ สมอ. จะพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยใช
หลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด
10. การทําสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญากับ สมอ. ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สมอ.
11. คาจางและการจายเงิน
สมอ. จะจายคาชุดทดสอบซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบชุดทดสอบครบถวนตามสัญญาซื้อขาย และ
สมอ. ไดตรวจรับชุดทดสอบไวเรียบรอยแลว
12. อัตราคาปรับ
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
13. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาซื้อขาย จะตองรับประกั นความ
ชํารุดบกพรองของชุดทดสอบที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1 ชุด
/ หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 16,050,000.00 บาท (สิบหกลานหาหมื่นบาทถวน)
3. วั น ที่ กํ า ห น ดราคากลาง (ราคาอ า งอิ ง ) ณ วั น ที่ สมอ. เห็ นช อบ TOR เป น เงิ น 16,050,000.00 บ าท
(สิบหกลานหาหมื่นบาทถวน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ประกอบดวย
4.1 บริษัท เทสติ้ง เซอรวิส เอเชีย จํากัด
4.2 I.C.Engineering Supply Co.,Ltd
5. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายสถาพร รุงรัตนาอุบล
5.2 นางสาวสลักจิต โชติศิริ
5.3 นางสาวเสาวลักษณ ลินลาวรรณ
5.4 นายวรวุฒิ กอวงศพานิชย
5.5 นายวรธน สุขสมบูรณ
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ภาคผนวก 1
เกณฑกําหนดและคุณลักษณะที่ตองการของชุดทดสอบ
ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร (External short circuit protection) ประกอบดวยเครื่องมือดังนี้
รายการที่ 1.1 ชุดทดสอบการลัดวงจรภายนอกแบตเตอรี่แพค 1 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
เปนชุ ดอุปกรณท ดสอบสมรรถนะของระบบปองกันการลัดวงจรภายนอกของแบตเตอรี่แพค เพื่ อตรวจสอบการ
ทํ างานของระบบปอ งกัน การลัด วงจรเพื่ อลดผลกระทบที่จ ะเกิด ตามมา โดยการลัด วงจรขั้ว บวกและขั้ วลบด วยความ
ตานทานไมเกิน 5 มิลลิโอหม และรักษาสภาวะการลัดวงจรใหดําเนินตอไปจนกวาจะสามารถยืนยันการทํางานของระบบ
ป อ งกั น ไฟฟ า ลั ด วงจรหรือ อย า งน อ ยหนึ่ งชั่ วโมงหลั งจากที่ อุ ณ หภู มิที่ วั ดได บ นเปลื อกนอกของแบตเตอรี่แพคมี ความ
เสถียรภาพ หลังจากนั้นจึงทําการคายและประจุไฟฟาใหกับแบตเตอรี่แพคดวยรูปแบบตามมาตรฐานอีก 1 ชม.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ระบบดังกลาวตองประกอบไปดวยเครื่องมือตางๆ ที่มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้
1. อุปกรณที่ทดสอบอยูภายใตการลัดวงจร โดยการตอขั้วบวกและขั้วลบของ อุปกรณโดยใชการเชื่อมตอที่ปรับคา
ความตานทานได
- ชวงการวัดตั้งแต
1 มิลลิโอหม ถึง 100 มิลลิโอหม
- คาความแมนย่ํา (Accuracy)
±15%
- คาความละเอียด (Resolution)
0.01 มิลลิโอหม
2. คาแรงดันไฟฟาอินพุต ไมนอยกวา
500 V
คาความแมนย่ํา (Accuracy)
±(0.05%rdg+0.02%FS)
คาความละเอียด (Resolution)
0.05 V
3. คากระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถทดสอบได
- คากระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถทดสอบไดไมนอยกวา
24,000 A ที่ 0.1 วินาที
- คากระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถทดสอบไดไมนอยกวา
12,500 A ที่ 0.4 วินาที
- คากระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถทดสอบไดไมนอยกวา
2,500 A ที่ 10 วินาที
4. สวิตชตัดตอกําลังไฟฟาแรงสูง (High Power Switch)
- เปนสวิทชที่สามารถตัดตอวงจรขณะที่มีภาระได และสามารถตัดและตอวงจรไฟฟาจากระยะไกลได
- สามารถรองรับกระแสไฟฟา ไมนอยกวา
12,000 A.
- สามารถรองรับแรงดันไฟฟา ไมนอยกวา
1,500 VDC
- ระบบการตัดตอวงจรสามารถใชงานไดท้งั ระบบตัดวงจรดวยมอเตอรในการขับ และ ระบบการตัดตอวงจร
ดวยมือในกรณีฉุกเฉิน
5. มีระบบบันทึกภาพขณะทําการทดสอบ คาความละเอียดของภาพไมนอยกวา 270,000 พิเซล
6. มีระบบบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ โดยจํานวนชองบันทึกสัญญาณ ไมนอยกวา 200 ชองสัญญาณ ในการวัดคา
คาความตางศักยไฟฟา หรือ อุณหภูมิ และสามารถบันทึกผลไปที่เครื่องคอมพิวเตอรได
7. มี Program Computer ระบบสั่งการ และควบคุม แสดงผลการทดสอบที่สามารถแสดงผลไดตาม UN R 100
Rev.2
8. ขอมูลที่บันทึกสามารถนําไปแสดงผลในโปรแกรม Microsoft excel ได
ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
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รายการที่ 1.2 เครื่องประจุและคายประจุแบตเตอรี่ 1 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนชุดอุปกรณ ที่ใชสําหรับการประจุ และคายประจุแบตเตอรี่ (Charge/Discharge) ขณะการทดสอบการ
ลัดวงจรภายนอกแบตเตอรี่แพค
2. ชุดอุปกรณ มีอัตราประจุ และคายประจุแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 150Ah เมื่อแรงดันที่ใชไมเกิน 400V
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. พลังงานไฟฟาสูงสุด ในการประจุและคายประจุ ไมนอยกวา 60 kW
2. รองรับแรงดันไฟฟาไดสูงสุด 750V
3. กระแสสูงสุดในการประจุและคายประจุ 150A
4. สามารถเลือกรูปแบบการประจุ(Charge)และการคายประจุไฟฟา (Discharge) แบตเตอรี่ ไดดังนี้
- แบบกระแสไฟฟาคงที่ (Constant current) และมีความละเอียดในการปรับตั้งคากระแสได 0.05A หรือ
ดีกวา
- แบบแรงดันไฟฟาคงที่ (Constant voltage) และมีความละเอียดในการปรับตั้งคา แรงดันได 0.05V หรือ
ดีกวา
- แบบควบคุมกําลังไฟฟาคงที่ (Constant power) และมีความละเอียดในการปรับตั้งคากําลังไฟฟาในการ
ประจุได 0.5W หรือดีกวา
5. มีความสามารถในการวัดคา (Measurement) ของแบตเตอรี่ ขณะทําการการประจุและคายประจุเตรียมไดดังนี้
- วัดคาแรงดันไฟฟาได มีความแมนยําไมนอยวา ±(0.05%rdg+0.02%FS)
- วัดคากระแสไฟฟาได มีความแมนยําไมนอยกวา ±(0.05%rdg+0.05%FS)
- วัดกําลังไฟฟาได มีความแมนยําไมนอยกวา ±0.15%FS
6. การเปลี่ยนแปลงคากระแสไฟฟาจาก 90% ถึง 10% และจาก 10% ถึง 90% ของคากระแสสูงสุด ตองใชเวลา
ไมเกิน 2 ms
7. กระแสเริ่มตนการประจุ และการคายประจุ จะตองมี Overshoot ไมเกิน 2% ของคากระแสสูงสุดที่ตั้งไว
8. สามารถสื่ อ สารกั บ ระบบการจั ด การแบตเตอรี่ (Battery Management System)ได โดยรองรับ โปรโตคอล
(protocol) การสื่อสารผาน CANBus ไดเปนอยางนอย
9. ตองมีอุปกรณวัดและบันทึกคาอุณหภูมิ (data logger) ขนาดชองสัญญาณการวัด (channel) ไมนอยกวา 10 ชอง
และวัดคาอุณหภูมิไดในชวง 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส
10. พลั ง งานไฟฟ า จากการคายประจุ ส ามารถแปลงกลั บ คื น มาใช กั บ ระบบไฟฟ า ภายในห อ งทดสอบได โดยมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการแปลงคืนไมนอยกวา 85%
11. โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมเครื่อง สามารถทํางาน ไดดังนี้
- สามารถควบคุมกระแส และแรงดันการประจุได
- แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระแสและแรงดันแบบ Real time
- สามารถเชื่อมตอกับเครื่องมือวัดและบันทึก คาแรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ (data logger) เพื่อแสดงคา และ
บันทึกคาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ขณะทําการประจุ หรือคายประจุได
- สามารถฟนคืนสถานะการทํางาน (recovery) ของอุปกรณได หากระหวางการทดสอบ คอมพิวเตอรดับลง
หรือมีการปดโปรแกรมโดยไมไดตั้งใจ
12. ตัวอุปกรณมีวงจรปองกัน ในขณะทํางาน อยางนอยดังนี้
- วงจรปองกันการจายกระแสไฟฟาเกินพิกัด (OCP)
ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
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- วงจรปองกันคาแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด (OVP)
- วงจรปองกันคาแรงดันไฟฟาต่ํากวาพิกัด (UVP)
- วงจรปองกันการจายกําลังไฟฟาเกินพิกัด (OPP)
- วงจรปองกันเมื่ออุณหภูมิขณะของเครื่องขณะทํางานสูงผิดปกติ (OTP)
13. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทํางานผานคอมพิวเตอรหรือตั้งคาที่หนาตัวเครื่องไดโดยตรง
14. ชุดอุปกรณตอ งมีขนาด ไมเกิน 80cm x120cm x200cm (กวาง x ยาว x สูง)
รายการที่ 1.3 อุปกรณระบบควบคุมสภาวะการทดสอบ 1 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
เปนชุดอุปกรณ เฝาดู ตรวจวัด ที่ทํางานรวมกันเปนระบบควบคุมสภาวะการทดสอบ ตามขอกําหนดใน UN R100
Rev.2 และเพื่อป องกัน รวมถึงบรรเทาความเสียหายใหกับชุดทดสอบในกรณีเกิดการรั่วของกาซ การลุกไหมของเปลวไฟ
และการระเบิดจากแบตเตอรี่แพคที่อยูระหวางการทดสอบ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. สามารถควบคุมสภาวะการทดสอบที่อุณหภูมิ 20 ±10 องศาเซลเซียส
2. ระบบปองกันความเสียหายของหองทดสอบหากเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่
3. ระบบดับเพลิงที่ไดรับการออกแบบใหมีความสามารถที่เหมาะสมในการปองกันอัคคีภัยไมใหลุกลามกรณีเกิดเพลิง
ไหมจากการทดสอบ ประกอบดวยอุปกรณในระบบ ดังนี้
- อุป กรณตรวจจับแกส ไฮโดรเจน , ออกซิเจน , คารบอนมอนอกไซด และ/หรือ ควันไฟ พรอมระบบแจ ง
เตือน
- อุปกรณดับเพลิงที่ทํางานอัตโนมัติโดย ใช แกสคารบอนไดออกไซด พรอมระบบระบายแกส
4. ระบบที่สามารถทําการจุมหรือแชตัวอยาง กรณีที่ไมสามารถดับไฟได
5. ชุ ดอุ ป กรณ บํา บั ด สารพิ ษ / สารเคมี จากการรั่วไหลของแบตเตอรี่แ พคไม ใหเกิ ด การรั่วไหลออกภายนอกห อ ง
ทดสอบ
รายการที่ 1.4 เครื่องมือวัดและบันทึกแรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ 1 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
เปนเครื่องมือที่ใชตรวจวัดคาแรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ โดยตัวเครื่องจะตองมีหนวยความจําที่สามารถบันทึกคาการวัดได
และสามารถนํ าขอมูล คาการวัดที่บั นทึก ไวไปแสดงผลบนคอมพิ วเตอรได นอกจากนี้ ตัวเครื่องตอ งสามารถเชื่อ มต อกั บ
คอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลการวัดไปบันทึกหรือแสดงผลบนคอมพิวเตอรไดโดยตรง
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. มีจอแสดงผล LCD ขนาดไมนอยกวา 10 ตัวอักษร
2. หนวยความจําภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 16MB
3. สามารถเพิ่ ม หน วยความจํ า ในการบั น ทึ ก ข อ มู ล โดยใช สื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ดิ จิ ต อล (Data Storage Media) เช น
CF card, SD card ไดไมนอยกวา 512MB
4. ตัวเครื่องมีชองสัญญาณการวัด (channel) ไมนอยกวา 12 ชอง
5. สามารถเพิ่มเติมชองสัญญาณการวัดได และรองรับการเพิ่มชองสัญญาณการวัดไดไมนอยกวา 250 ชอง
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6.
7.
8.
9.

สามารถตรวจวัดอุณภูมิไดในชวง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส
คาความแมนยําในการวัดอุณหภูมิไมเกิน ±1 องศาเซลเซียส
สามารถตรวจวัดแรงดันไฟฟาไดสูงสุด 100VDC
ตั้งชวงเวลาการบันทึกผลของแรงดันไฟฟา และอุณหภูมิไดนอยกวา 20ms และตั้งชวงเวลาไดสูงสุดไมนอยกว า
30นาที
10. สามารถตั้งรูปแบบการบันทึกขอมูลแบบตอเนื่อง (continue) แบบบันทึกซ้ํา (repeat) และแบบกําหนดเวลาเริ่ม
บันทึก (timer) ได
11. ใชรวมกับเซนเซอรวัดอุณหภูมิชนิดเทอรโมคัปเปล (thermocoulple) ได
12. มีพอรทสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ประเภท USB และ LAN เปนอยางนอย
13. ขอมูลที่บันทึกสามารถนําไปแสดงผลในโปรแกรม Microsoft excel ได
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ภาคผนวก 2
การติดตั้งชุดทดสอบ
1. ตําแหนงการติดตั้งชุดทดสอบ
พื้นที่และตําแหนงการติดตั้งชุดทดสอบ.ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบ
2. รายละเอียดการติดตั้ง
2.1 ขอกําหนดทั่วไป
คูสัญญาจะตองทําการตรวจสอบพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ที่จะติดตั้ง เสนอวิธีการจัดทําแบบรูปและรายละเอียด
ขอกําหนดทางเทคนิคตอ สมอ. หรือตัวแทนของ สมอ. เพื่ออนุมัติกอนการจัดทํา
2.2 ขอกําหนดทางเทคนิค
การติดตั้งชุดทดสอบ เปนไปตามแบบรายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิคตาม ภาคผนวก 1
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