ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
หน&วยงานเจาของโครงการ ฝ+ายบริหารสํานักงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย&อม (บสย.)

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค&าเพิ่มแลว)

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 4 มีนาคม 2562
702,990.00 บาท (รวมภาษีมลู ค&าเพิ่มแลว)

4. แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผูขาย
4.1 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
4.2 บริษัท ไอที กรุ@ปเซอรAวิส จํากัด

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณA เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางพิไลพร

ซุงสุวรรณA

ผูช&วยผูอํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารสํานักงาน

5.3 นายจิรัฎฐA

จิรวุฒินันทA

ผูช&วยผูอํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารสํานักงาน

5.4 นางสาวศิยาพร พันธAฟIก

ผูจัดการส&วนจัดซื้อ

รายละเอียด
1. ขอกําหนดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟ5า (UPS)
1.1 ชนิดของแบตเตอรี่เปJนแบบ Value Regultor Lead Acid (VRLA) แบบปZดผนึกที่มีวาลAวระบายแรงดัน จํานวน
120 ลู ก โดยติดตั้ งชั้ นละ 40 ลู กและสามารถใชงานร& วมกั บเครื่ องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ เปJ นยี่ ห อและรุ& นที่ บสย. ใชงานอยู& โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1.1 ยี่หอ Riello รุ&น MST60KVA ขนาด 60 KVA (12V100AH) ใชแบตเตอรี่ จํานวน 40 ลูก
1.1.2 ยี่หอ Riello รุ&น MST40KVA ขนาด 40 KVA (12V65AH) ใชแบตเตอรี่ จํานวน 80 ลูก
1.2 แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่จะตองมีขนาด 12 โวลตAต&อลูก
1.3 มีจํานวนเซลลA 6 เซลลAต&อลูก
1.4 ความจุแบตเตอรี่ (Capacity)
- ความจุ 100 แอมปg ที่อัตรา 10 ชั่วโมง ที่ 10.8V ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือดีกว&า
- ความจุ 65 แอมปg ที่อัตรา 10 ชั่วโมง ที่ 10.8V ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือดีกว&า
1.5 อายุในการออกแบบ (Design Life) ไม&นอยกว&า 10 ปl
1.6 วัสดุทําตัวถังและฝาปZดตองทําจากวัสดุ ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ซึ่งสามารถทนแรง
กระแทก ทนสารเคมี ทนความรอน ไม&ทําใหเกิดไฟฟาสถิต ตามมาตรฐาน UL 94-V0
1.7 แผ&นกั้นระหว&างธาตุ (Separator) ตองเปJนชนิดใยแกว AGM (Absorbent Glass Mat)
1.8 แบตเตอรีต่ องไดรับการรับรองมาตรฐาน UL, CE
1.9 โรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 พรอมแสดงเอกสารยืนยัน
จากสถาบันรับรอง
1.10 แบตเตอรี่ทั้งหมดตองทําการประจุกระแสใหไดแรงดันและค&าความถ&วงจําเพาะตามมาตรฐานของผูผลิต
2. ขอบเขตของการดําเนินงาน
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAตองจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) พรอมติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ&ของ
บสย. จํานวน 120 ลูก รายละเอียดดังต&อไปนี้
2.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองทําการทดสอบแบตเตอรี่ โดยวิธีการ Contant Current Discharge
ที่ระบุตามตาราง Data Discharge Sheet ดังนี้
2.1.1 กรณีมีความผิดพลาดไม&เกินรอยละ 5 ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม&เฉพาะลูกที่ไม&ผ&านการทดสอบ แลวทดสอบใหม&อีก
ครั้ง จนกว&าจะใชงานได
2.1.2 กรณีมีความผิดพลาดเกินรอยละ 5 ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม&ทั้งหมด แลวทดสอบใหม&อีกครั้ง จนกว&าจะใชงานได
2.2 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองวัดค&าแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ของแต&ละลูกในเวลาที่กําหนด ค&าสุดทาย
ของการ Discharge แบตเตอรี่ และแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ของแต&ละลูกตองไม&ต่ํากว&าค&า Min. Discharge ตามตารางที่ระบุค&าใน
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณA (Datasheet)
2.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองตรวจสอบค&าแรงดัน charge แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ตอง
ตรงตามตารางที่ระบุค&ามาตรฐานของแบตเตอรี่ที่นําเสนอ
2.4 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองมีช&างผูชํานาญการเขามาดําเนินการซ&อมแซมแกไขกรณีเครื่องขัดของ
ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากไดรับการแจงแบตเตอรี่ขัดของในระหว&างรับประกันคุณภาพของสินคา โดยสามารถแกไขใหใชงานไดตามปกติ
ภายใน 24 ชั่วโมง และมีใบงาน หรือสําเนาใบงานที่มีการบันทึกสาเหตุและผลการเขาดําเนินการทุกครั้ง

2.5 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพร&องของแบตเตอรี่เครื่องสํารอง
ไฟฟา เปJนระยะเวลาไม&นอยกว&า 2 ปl นับจากวันที่ผ&านการตรวจรับจาก บสย. แลว และกรณีที่ไม&สามารถซ&อมแซมแบตเตอรี่ไดใหทําการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกที่ชํารุดทันที โดยผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAจะตองเปJนผูรับผิดชอบค&าใชจ&ายดังกล&าว
2.6 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAรับผิดชอบเรื่องการขนยายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
ทุก ครั้ ง และหากมี ค&า ใชจ&า ยเกิ ดขึ้ น จากการขนยายขยะมูล ฝอยและเศษวั ส ดุ ผู ชนะการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กสA จ ะตองเปJ น
ผูรับผิดชอบค&าใชจ&ายดังกล&าว
2.7 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสAตองรับซื้อแบตเตอรี่เก&าของ บสย.

