(ราง) กําหนดขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา
เครื่องวิเคราะหสารมลพิษจากรถยนตเบนซิน
หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
1. ความเปนมา
สืบเนื่องจาก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รถยนตที่ใชเครือ่ งยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ เฉพาะ
ดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 8 (มอก. 2540-2554) ที่มีแผนการกําหนดบังคับใชใน
ป 2555 หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงติดตั้ง ระบบเครื่องมือ
ตรวจวัดปริม าณสารมลพิษทางอากาศจากรถยนตที่ใชเ ครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ ใหมี ขีด
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ตามการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องยนต รวมทั้งการใชเชื้อเพลิงที่
เปนพลังงานทดแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงมีความจําเปนตองจัดหาเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิท ธิภาพสอดคลองกับ สถานการณปจจุบัน และการเตรียมความพร อมสําหรับการวิจัยและพัฒนาใน
อนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 ตรวจสอบและวิเคราะหปริมาณมลพิษจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ
เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน มาตรการ และการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการ
2.2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษ เชน ประเภทของ
เชื้อเพลิง อุปกรณควบคุมมลพิษ และการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณที่ติดตั้งในระบบเครื่องยนต เปนตน
2.3 เปนสถานตรวจสอบรับรองคุณภาพยานพาหนะใหม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคา ตองมีประสบการณการจําหนายเครื่องมือตรวจวัดมลพิษจากทางอากาศจากรถยนต
หรือรถจักรยานยนตใหกับหนวยงานในประเทศไทยในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน จํานวนไมนอยกวา 1 แหง
พรอมสงหลักฐานรายละเอียด
3.2 ผูเสนอราคา ตองมีที่ตั้งสํานักงานในประเทศไทย และไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย
หรือสํานักงานสาขาจากบริษัทผูผลิต พรอมสงหลักฐานรายละเอียด
3.3 ผูเสนอราคา ตองมีทีมงานติดตั้งและบริการหลังการขายภายในประเทศไทย อยางนอย จํานวน 3
คน ที่มีความรูและประสบการณอยางนอย 2 ป เกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เชน ผูชํานาญการ
ผูเชี่ยวชาญ วิศวกรหรือชางเทคนิค พรอมสงหลักฐานรายละเอียด
4. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป
4.1 เปนเครื่ องมือและอุปกรณที่ ใช ในการตรวจวั ดปริ มาณสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต ที่ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช เชน น้ํามันเบนซิน , น้ํามันเบนซินแกส
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โซฮอลอี 10, น้ํามันเบนซินแกสโซฮอลอี 20, น้ํามันเบนซินแกสโซฮอลอี 85, กาซปโตรเลียมเหลว และกาซ
ธรรมชาติ เปนตน สามารถตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศได 2 ระบบ ไดแก แบบเจือจาง (Dilute
Measurement) และแบบไมเจือจาง (Direct Measurement) ปริม าณสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจวัด
ประกอบดวย กาซคารบอนมอนอกไซด (CO), กาซไฮโดรคารบอน (THC), กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX),
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2), กาซมีเทน (CH4) (หนวยของการตรวจวัด กรัมตอกิโลเมตร, กรัมตอการ
ทดสอบ) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (หนวยของการตรวจวัด กิโลเมตรตอลิตร, ลิตรตอ 100 กิโลเมตร)
ทดสอบกับรถยนตที่มีขนาดน้ําหนักทดสอบรวม (Gross Vehicle Weight) ระหวาง 400-3,500 กิโลกรัม
เครื่ องมื อและอุ ป กรณที่ ติด ตั้ง ใหม สามารถใชง านร วมกับ อุ ป กรณที่ หอ งปฏิ บัติ ก ารตรวจวั ดมลพิษ จาก
ยานพาหนะมีอยูเดิม ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ประกอบดวย ระบบจําลองภาระโหลดของรถยนต (Chassis
Dynamometer) ระบบเก็บ ตั วอยา งทางอากาศแบบปริม าตรคงที่ (Constant Volume Sampler
Measurement : CVS) และระบบกาซปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางอากาศ
4.2 เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนตที่ใชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ ประกอบดวยระบบตางๆ ดังนี้
4.2.1 ระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง (Dilute Measurement) และ
แบบไมเจือจาง (Direct Measurement)
4.2.2 ระบบตรวจวัดสภาวะแวดลอมภายในหองทดสอบ (Environmental Condition
System)
4.2.3 ระบบการขับรถยนตทดสอบและรูปแบบวงจรการขับขี่ (Driver Aid)
4.2.4 ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูล (Vehicle Emission Test Control
System)
4.2.5 เครื่องมือปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ (Calibration
Equipments)
4.2.6 ระบบรับสงสัญญาณจากเซ็นเซอรของรถยนต และอุปกรณอื่นๆ (Data Acquisition
Box)
4.2.7 อุปกรณเพิ่มเติมที่จําเปนตอการทดสอบรถยนต (Accessory)
4.2.8 คูมือการใชงานและการบํารุงรักษา (User Manual)
4.3 เครื่องมือและอุปกรณตามขอ 4.2 สามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดตามวิธีการ
ทดสอบในขอกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2540-2554 (ลักษณะที่ 1 และ
ลักษณะที่ 2) มาตรฐานยุโรป (Euro-4) มาตรฐานประเทศญี่ปุน (Japan Mode) มาตรฐานประเทศ
สหรัฐอเมริกา (FTP, CARB) และในอนาคตรองรับมาตรฐานยุโรป Euro-5 โดยสามารถที่จะปรับตั้งใหใชไดตาม
วิธีการทดสอบอื่นๆ
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4.4 เครื่องมือและอุปกรณทั้งหมด สามารถใชไดกับระบบไฟฟาในประเทศไทย ขนาดแรงดัน 380 V,
50 Hz, 3 ph หรือระบบ 220 V, 50 Hz, 1 ph
4.5 วัสดุอุปกรณที่ใชทั้งหมด ที่เกี่ยวของทางดานไฟฟาและอื่นๆ ตองไดรับรองมาตรฐานสากลหรือ
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม
4.6 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอรายละเอียดเปนภาษาไทย เสนอราคาเปนเงินบาท โดยทําตาราง
เปรียบเทียบระหวางคุณลักษณะเครื่องมือตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และคุณลักษณะเครื่องมือของ
ผูเสนอราคา พรอมสงหลักฐานรายละเอียด
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 ระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง (Dilute Measurement) และแบบไม
เจือจาง (Direct Measurement) สามารถปรับชวงการตรวจวัดไดไมนอยกวา 4 ชวง ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto
Range) หรือตามความตองการของผูใช (Manual) พรอมระบบปรับเทียบอัตโนมัติโดยใชกาซมาตรฐาน (Auto
Range Calibration) ที่มีระบบวาลวอัตโนมัติ (Multi Gas Selector) สามารถเลือกกาซมาตรฐานที่ใชในการ
ปรับเทียบ ใหมีความเหมาะสมกับคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศที่เก็บตัวอยาง โดยระบบวาลว
อัตโนมัติ ตองตอทอนํากาซมาตรฐานจากถังกาซมาตรฐานเขาเครื่องตรวจวัดแตละเครื่องใหครบตามจํานวน
ชวงการตรวจวัด 4 ชวง (1 ทอ ตอ 1 ชวงการตรวจวัด) รวมทั้งสามารถปรับ Zero และ Span Calibration ได
โดยอัตโนมัติ พรอมแสดงวงจรวาลว (Line Gas Diagram)
5.1.1 ระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง สําหรับการตรวจวัดตาม
มอก. 2540-2554 ลักษณะที่ 1 และระบบการตรวจวัดแบบไมเจือจางสําหรับการ
ตรวจวัดตาม มอก. 2540-2554 ลักษณะที่ 2 ประกอบดวยระบบตรวจวัดกาซตางๆ
ดังตอไปนี้
(1) ระบบตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO Low) ใชระบบการวัดแบบ NonDispersive Infrared (NDIR) ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

Linearity

0-5,000 ppm
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-50 ppm
Range 2 50-100 ppm
Range 3 100-500 ppm
Range 4 500-5,000 ppm
± 2 % Full scale of each range
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Response Time
T90 หรือ
T10-90
Cross Sensivity

≤ 2.5 sec
≤ 1.5 sec
≤ ± 0.15 ppm wet N2
≤ ± 0.50 ppm wet CO2 3 %
Drift Zero/Span
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
Noise
≤ ± 1 % Full scale
Reproducibility
≤ ± 0.5 % Full scale
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
(2) ระบบตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO High) ใชระบบการวัดแบบ NonDispersive Infrared (NDIR) ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

Linearity
Response Time
T90 หรือ
T10-90
Drift Zero/Span

0-10 %
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-0.5 %
Range 2 0.5-2.5 %
Range 3 2.5-5.0 %
Range 4 5.0-10 %
± 2 % Full scale of each range

≤ 2.0 sec
≤ 1.5 sec
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
Noise
≤ ± 1 % Full scale
Reproducibility
≤ ± 0.5 % Full scale
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
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(3) ระบบตรวจวัดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ใชระบบการวัดแบบ NonDispersive Infrared (NDIR) ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

Linearity
Response Time
T90 หรือ
T10-90
Drift Zero/Span

0-20 %
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-0.25 %
Range 2 0.25-5 %
Range 3 5-10 %
Range 4 10-20 %
± 2 % Full scale of each range

≤ 1.5 sec
≤ 1.0 sec
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
Noise
≤ ± 1 % Full scale
Reproducibility
≤ ± 0.5 % Full scale
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
(4) ระบบตรวจวัดกาซไฮโดรคารบอน (THC) ใชระบบการวัดแบบ Flame
Ionization Detector (FID) แบบ Heated พรอม Heated Sampling Line
ในกรณีตรวจวัดแบบไมเจือจาง (Direct Measurement) โดยควบคุมที่อุณหภูมิ
190 ˚C ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

0-20,000 ppm C3
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-100 ppm C3
Range 2 100-500 ppm C3
Range 3 500-5,000 ppm C3
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Range 4

Linearity
Response Time
T90 หรือ
T10-90
Drift Zero/Span

5,000-20,000 ppm C3

± 2 % Full scale of each range

≤ 1.5 sec
≤ 0.5 sec
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
Noise
≤ ± 1 % Full scale
Reproducibility
≤ ± 0.5 % Full scale
Operation Gas
H2 40 % balance He
O2 21 % balance N2
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
(5) ระบบตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ใชระบบการวัดแบบ
Chemiluminescence Detector (CLD) แบบ Heated พรอม Heated
Sampling Line ในกรณีตรวจวัดแบบไมเจือจาง (Direct Measurement) โดย
ควบคุมที่อุณหภูมิ 190 ˚C ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

Linearity
Response Time
T90 NO/NOx หรือ

0-10,000 ppm
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-100 ppm
Range 2 100-500 ppm
Range 3 500-1,000 ppm
Range 4 1,000-10,000 ppm
± 2 % Full scale of each range
≤ 0.8/1.6 sec
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T10-90 NO/NOx
Cross Sensivity

≤ 0.5/0.6 sec
≤ ± 3 ppb at 1 ppm C3H6
≤ ± 1 ppm at 1,000 ppm NH3
Drift Zero/Span
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
Noise
≤ ± 1 % Full scale
Reproducibility
≤ ± 0.5 % Full scale
Operation Gas
O2 100 %
NOX Converter
≥ 95 % Full scale
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
(6) ระบบตรวจวัดกาซมีเทน (CH4) ใชระบบการวัดแบบ Flame Ionization
Detector (FID) แบบ Heated พรอม Heated Sampling Line ในกรณี
ตรวจวัดแบบไมเจือจาง (Direct Measurement) โดยควบคุมที่อุณหภูมิ 190
˚C ตามคุณสมบัติในตารางทายนี้หรือดีกวา
Measuring Ranges

Linearity
Response Time
T90 หรือ
T10-90
Drift Zero/Span
Noise
Reproducibility

0-20,000 ppm
(แบบอัตโนมัติและความตองการของผูใช
ไมนอยกวา 4 Ranges ดังตัวอยาง)
Range 1 0-100 ppm
Range 2 100-500 ppm
Range 3 500-5,000 ppm
Range 4 5,000-20,000 ppm
± 2 % Full scale of each range
≤ 2.5 sec
≤ 2.0 sec
1 % Full scale at 8 hr at temperature
± 5 ˚C
≤ ± 1 % Full scale
≤ ± 0.5 % Full scale
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Operation Gas

H2 40 % balance He
O2 21 % balance N2
Converter Efficiency
≥ 98 % For NMHC
Ambient Temperature 10-40 ˚C
Humidity
10-80 %
5.1.2 มีวงจรตรวจสอบการรั่วไหลของระบบตรวจวัดกาซไดในตัวเอง (Leak Check in
Analyzer Bench) พรอมแสดงวงจรวาลว
5.1.3 สามารถสั่งและแสดงคําสั่งการทํางานของเครื่องมือในระบบตรวจวัดกาซใหทํางานได
อยางเหมาะสมกับวิธีการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 25402554 (EURO 4) รวมทั้งสามารถสงสัญญาณแสดงขอมูลการทํางานของระบบไปยัง
เครื่องควบคุมการทํางานและประมวลผลได
5.1.4 ระบบตรวจวัดกาซตางๆ ตองมีพัดลมดูดอากาศระบายออกภายนอกอาคารทดสอบ
5.1.5 ระบบการตรวจวัดกาซทั้งหมดตองติดตั้งในตู Rack ที่แข็งแรงมีความสะดวกตอการใช
งาน
5.2 ระบบตรวจวัดสภาวะแวดลอมภายในหองทดสอบ (Environmental Condition System)
ไดแก อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ และความชื้นสมบูรณ (ความชื้นสมบูรณ สามารถใช
หลักการวัดความชื้น อุณหภูมิ จากการคํานวณ Dry bulb, Wet bulb) ตามคุณสมบัติ ดังนี้
5.2.1 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ (Ambient Temperature) ในหองทดสอบไดระหวาง 10 40 องศาเซลเซียส คาความละเอียดของเครื่องมือ = 0.01 องศาเซลเซียส ความ
แมนยําในการวัด + 2 % ตลอดชวงการตรวจวัด หรือดีกวา
5.2.2 สามารถตรวจวัดความชื้นสมบูรณของอากาศ (Absolute Humidity) ในหองทดสอบ
ไดระหวาง 4-14 กรัมของน้ําตออากาศแหง 1 กิโลกรัม คาความละเอียดของเครื่องมือ
= 0.01 กรัมของน้ําตออากาศแหง 1 กิโลกรัม ความแมนยําในการวัด + 2 % ตลอด
ชวงการตรวจวัด หรือดีกวา
5.2.3 สามารถตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) ในหองทดสอบไดตั้งแต 1080 % คาความละเอียดของเครื่องมือ = 0.01 % ความแมนยําในการวัด + 2 %
ตลอดชวงการตรวจวัด หรือดีกวา
5.2.4 สามารถตรวจวัดความดันบรรยากาศในหองทดสอบไดตั้งแต 600-1,100 มิล ลิบาร
(Barometric Pressure) คาความละเอียดของเครื่องมือ = 0.1 มิลลิบาร ความแมนยํา
ในการวัด + 2 % ตลอดชวงการตรวจวัด หรือดีกวา
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5.2.5 รายการทั้งหมดตามขอ 5.2 สามารถตรวจสอบและบันทึกขอมูลไดตลอดระยะเวลา
การทดสอบ และเปนไปตามขอกําหนดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 2540-2554 (Euro-4) และรองรับมาตรฐานยุโรป Euro-5
5.3 ระบบการขับรถยนตทดสอบและรูปแบบวงจรการขับขี่ (Driver Aid) สามารถทํางานรวมกับ
ระบบ CVS ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูล (Vehicle Emission Test Control System)
สามารถแสดงคารายงานผลการทดสอบรถยนตไดอยางถูกตอง ประกอบดวย
5.3.1 เครื่องประมวลผล มีอุปกรณและขีดความสามารถที่ไมต่ํากวานี้
(1) Processor Type Core 2 Duo
(2) Processor Speed (MHz) 3.5 GHz
(3) RAM (MB) 4 GB
(4) Hard disk 500 GB 7200 RPM
(5) Operating System Windows XP Professional / Windows 7 ซอฟแวร
ถูกตองตามลิขสิทธิ์พรอมเอกสาร
(6) จอแสดงผลแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว (ติดตั้งในหองควบคุมการทดสอบ)
(7) จอแสดงผลแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 26 นิ้ว (ติดตั้งในหองทดสอบ) สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวกตอการใชงาน
5.3.2 มีโปรแกรมรูปแบบวงจรการขับขี่ (Driving Cycle) ตามมาตรฐานดังนี้
(1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2540-2554
(2) มาตรฐานยุโรป (Euro-4)
(3) มาตรฐานประเทศญี่ปุน (Japan Mode)
(4) มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (FTP, CARB)
(5) อื่นๆ เชน รูปแบบการขับขี่กรุงเทพมหานคร
5.3.3 มีอุปกรณควบคุมใหเริ่มหรือหยุดการทดสอบไดสะดวก
5.3.4 แสดงเอกสารรับรองพรอมตัวอยางรูปแบบวงจรการขับขี่จากบริษัทผูผลิต โดยขณะทํา
การขับขี่รถยนตตัวอยาง ระบบแสดงวงจรการขับขี่สามารถแสดงรายละเอียดการขับขี่ได
ดังตอไปนี้
(1) แสดงแบบกราฟไดทั้งหมดของรูปแบบวงจรการขับขี่ พรอมกับแสดงการขับขี่ที่
เกิดขึ้นจริงขณะทําการขับขีร่ ถยนตตัวอยาง
(2) แสดงระยะทางทั้งหมด ระยะทางที่เหลือ และระยะทางการขับขี่ปจจุบัน
(3) แสดงขีดจํากัดบน-ลาง ของเสนทางการขับขี่ พรอมระบบแจงเตือนกรณีการขับขี่
ออกนอกขีดจํากัดบน-ลาง
(4) แสดงตําแหนงเกียรกรณีรถยนตเปนเกียรธรรมดา
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(5) ภายหลังการขับขี่เสร็จสิน้ สามารถแสดงระยะทางการขับขี่จริง คาความเบี่ยงเบน
ความผิดพลาดจากการขับขี่ออกนอกเสนกําหนด ในรายงานผลการทดสอบ
5.3.5 มีโปรแกรมสําหรับการจัดทํารูปแบบวงจรการขับขี่อื่นๆ เพื่อใหสามารถเพิ่มเติมและ
แกไขวงจรการขับขี่ไดไมนอยกวา 20 วงจร อยูในชุดอุปกรณหรือโปรแกรมเดียวกัน
โดยไมตองทําการติดตั้งเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถตั้งเงื่อนไขการทดสอบไดโดยผูใช
5.4 ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูล (Vehicle Emission Test Control System)
เปนระบบคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่องมือทั้งหมด ประกอบดวย ระบบจําลองภาระโหลดของ
รถยนต (Chassis Dynamometer) ระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง (Dilute
Measurement) และแบบไมเจือจาง (Direct Measurement) ระบบเก็บตัวอยางทางอากาศแบบปริมาตร
คงที่ (Constant Volume Sampler Measurement : CVS) ระบบตรวจวัดสภาวะแวดลอมของการทดสอบ
(Environmental Condition System) ระบบการขับรถยนตทดสอบและรูปแบบวงจรการขับขี่ (Driver Aid)
ระบบรับสงสัญญาณจากเซ็นเซอรจากรถยนต และอุปกรณอื่นๆ (Data Acquisition Box) พรอมทั้งรับขอมูลที่
ไดจากการทดสอบของอุปกรณขางตนเพื่อประมวลผลขอมูล รายงาน จัดพิมพตามรูปแบบที่ตองการ และมี
ระบบเก็บขอมูลสํารองที่เหมาะสมสะดวกตอการใชงาน รวมทั้งสามารถแสดงขอมูลยอนหลังที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบในรูปแบบรายวินาทีได และมี Logbook ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ ประกอบดวย
5.4.1 ระบบควบคุมและประมวลผล ประกอบดวย
(1) คอมพิวเตอรควบคุมการทํางานและประมวลผล มีอุปกรณและขีดความสามารถที่
ไมต่ํากวานี้
- Processor Type Core 2 Duo
- Processor Speed (MHz) 3.4 GHz
- RAM (MB) 4 GB
- Hard Drive Capacity 500 GB 7200 RPM
- Optical Drive DVD-RW Supermulti
- Connector Interface USB 2.0 Ports DVI Port
- Operating System Windows XP Professional / Windows 7
ซอฟแวรถูกตองตามลิขสิทธิ์พรอมเอกสาร
- Keyboard USB Keyboard
- Pointing Device USB Optical Mouse
- สามารถบันทึกขอมูลการทดสอบลงบนแผน DVD ได
- สามารถบันทึกขอมูลการทดสอบทาง Connector Interface USB ได
- จอแสดงผลแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว
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- Password Protection for Security of Operation
(2) เครื่องพิมพแบบ Laser Color Printer สามารถพิมพสีและขาวดําดวยกระดาษ
A4
(3) มีโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องมือเชื่อมตอตางๆ ใหสอดคลองกันและ
เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน
(4) มีโปรแกรมตรวจสอบการทํางานและความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
เครื่องมือ
(5) มีโปรแกรมสําหรับการปรับเทียบเครื่องมือเชื่อมตอตางๆ เชน Linearity, NOX
Converter Check และ CO Interference Check สามารถแสดงผลและพิมพ
ผลการปรับเทียบได
(6) สามารถควบคุมการทํางานไดทั้งระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบ
เจือจาง (Dilute Measurement) และแบบไมเจือจาง (Direct Measurement)
(7) คามลพิษจากการตรวจวัดสามารถแสดงผลเปน ตัวเลข ไดแก คาความเขมขน
เฉลี่ย Average Concentration (หนวยเปน ppm หรือ %) คาปริมาณมวลตอ
การทดสอบ (หนวยเปน g/test) คาปริมาณมวลตอกิโลเมตร (หนวยเปน g/km)
และปริมาณมวลตอชวงการขับขี่ราย Phase สามารถพิมพผลและบันทึกขอมูลได
สะดวกแสดงทศนิยม 5 ตําแหนง
(8) อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง สามารถแสดงผลเปน กิโลเมตรตอลิตร ลิตรตอ 100
กิโลเมตร และไมลตอแกลลอน กับเชื้อเพลิงตางๆ เชน Gasoline, Gasohol
E10, Gasohol E20, Gasohol E85, CNG และ LPG เปนตน โดยสามารถเลือก
ชนิดของเชื้อเพลิง และมีผลการคํานวณเปนไปตามคุณลักษณะของเชื้อเพลิงที่ใช
ทดสอบ
(9) สามารถกําหนดและเพิ่มเติม คามาตรฐาน ประเภทเชื้อเพลิง เงื่อนไขการทดสอบ
และอื่นๆ ที่จําเปนในการทดสอบได
(10) สามารถตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศโดยตรงแบบเดินเบา (Idle Direct
Measurement) ลักษณะที่ 2 ตาม มอก. 2540-2554 ไดโดยอัตโนมัติหลังเสร็จ
สิ้นการทดสอบตามวงจรการขับขี่ โดยใชไดกับทุกวงจรการขับขี่ ทั้งนี้ รูปแบบ
รายงานตองเปนไปตามคําแนะนําของหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจาก
ยานพาหนะ
(11) สามารถเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมและรายงานผลเปนรายวินาทีแบบ Real Time
เชน วัดอุณหภูมิทางอากาศ วัดความเร็วรอบของเครื่องยนต เปนตน
(12) ตัวแปร (Parameter) ที่ไดจ ากการตรวจวัดทั้งหมด สามารถแสดงผลเปนราย
วินาที ในรูปแบบ Excel File ไดทั้งระบบตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ
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แบบเจื อ จาง (Dilute Measurement) และแบบไม เ จื อ จาง (Direct
Measurement)
(13) สามารถทําการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง
Dilute
Modal Measurement รายวินาที พรอมเก็บตัวอยาง Bag Dilute
Measurement ในเวลาเดียวกัน พรอมแสดงวงจรวาลว
(14) สามารถทําการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบไมเจือจาง Direct
Measurement รายวินาที พรอมเก็บตัวอยาง Bag Dilute Measurement ใน
เวลาเดียวกัน พรอมแสดงวงจรวาลว
(15) สามารถตรวจวัดเฉพาะ Bag Dilute Measurement ได

5.4.2 รูปแบบการรายงานผล ใหเปนไปตามคําแนะนําของหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจาก
ยานพาหนะ ประกอบดวย
(1) รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ
ประกอบดวย
THC, NOx, CO, CO2, CH4 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงที่ใชทดสอบ และเปนไปตาม มอก. 2540-2554 ลักษณะที่ 1
(2) รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ
ประกอบดวย
THC, NOx, CO, CO correct, CO2, CH4 และเปนไปตาม มอก. 2540-2554
ลักษณะที่ 2
(3) รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ตาม มอก. 25402554 ลักษณะที่ 3
(4) รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ
แบบเจือจาง
Dilute Modal Measurement แสดงผลรายวินาทีตั้งแตเริ่มตนการทดสอบถึง
สิ้นสุดการทดสอบ ประกอบดวยสารมลพิษตางๆ ไดแก THC, NOx, CO, CO2
และ CH4 ที่อัตราเรง ความเร็วคงที่ ความเร็วลดลง และเดินเบา หนวยปริมาตร
(หนวยกรัมตอการทดสอบ และกรัมตอกิโลเมตร) และหนวยของความเขมขน
(ppm หรือ %)
(5) รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ แบบไมเจือจาง
Direct Measurement แสดงผลรายวินาทีตั้งแตเริ่มตนการทดสอบถึงสิ้นสุดการ
ทดสอบ ประกอบดวยสารมลพิษตางๆ ไดแก THC, NOx, CO, CO2 และ CH4 ที่
อัตราเรง ความเร็วคงที่ ความเร็วลดลง และเดินเบา หนวยของความเขมขน
(ppm หรือ %)
(6) รายงานผลอื่นๆ ตามที่ผูใชกําหนด
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5.5 ระบบการปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ (Calibration Equipment)
สามารถใชรวมกับเครื่องปรับเทียบของหองปฏิบัติการฯ ที่มีอยูเดิม ไดแก (1) Standard Gas Divider
(Pierburg PGD1000), (2) NOX Converter (Pierburg PNG2000) และ (3) CFO Checker (Pierburg
PCC2000 หรือ Signal MCK-P1) โดยมีระบบวาลวจายกาซ สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ครบตามจํานวนชวงการตรวจวัด 4 ชวง ในกรณีที่ไมสามารถใช
เครื่องปรับเทียบของหองปฏิบัติการฯ ที่มีอยูเดิม ตองจัดหาระบบการปรับเทียบเครื่องตรวจวัดปริมาณสาร
มลพิษทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.5.1 Standard Gas Divider สําหรับตรวจสอบระบบการตรวจวัดกาซชนิดตางๆ เชน
THC, CH4, NOX, CO และ CO2 มีรายละเอียดดังนี้
(1) สามารถทําการตรวจสอบคา Linearity ไดไมต่ํากวา 10 จุด
(2) ความแมนยําของอัตราการไหล + 0.3 % ตลอดชวงการตรวจวัด
5.5.2 NOx Converter สําหรับตรวจสอบระบบการตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน
(NOX) ไดถูกตอง
5.5.3 CFO Check (Leak Test by Propane Injection) ที่สามารถตรวจสอบการรั่วไหล
ของระบบไดอยางถูกตอง มีรายละเอียดดังนี้
(1) สามารถใชกับกาซ Propane 99.95 %
(2) มีขนาด Nozzle ที่เหมาะสม ความแมนยําในการวัด + 0.3 % ตลอดชวงการ
ตรวจวัด และสามารถใชรวมกับอัตราการไหลของ CVS เดิมที่อัตราการไหล 4.5,
6, 9, 12 m3/min
(3) สามารถอานคาความดันบรรยากาศไดระหวาง 1,000-3,000 mbar คาความ
ละเอียดของเครื่องมือ + 1 mbar ความแมนยําในการวัด + 2 % ตลอดชวงการ
ตรวจวัด
(4) สามารถอานคาอุณหภูมิไดระหวาง 15-30 องศาเซลเซียส คาความละเอียดของ
เครื่องมือ = 0.01 องศาเซลเซียส ความแมนยําในการวัด + 2 % ตลอดชวงการ
ตรวจวัด หรือดีกวา
5.6 ระบบรับสงสัญญาณจากเซ็นเซอรของรถยนต และอุปกรณอื่นๆ (Data Acquisition Box) เปน
กลองเชื่อมตอสัญญาณทางไฟฟา เพื่อรับคาจากระบบของรถยนตหรือเครื่องมืออุปกรณอื่นๆ และสามารถ
แสดงผลพรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบควบคุมการสั่งงานจากระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูลได
ดังนี้ เซ็นเซอรอุณหภูมิทางอากาศรถยนต ความเร็วรอบรถยนต ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ เปนตน โดยมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
5.6.1 ชองรับสัญญาณแบบ PT100 หรือ RTD ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
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5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6

ชองรับสัญญาณแบบเทอรโมคัฟเปล Type K ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
ชองรับสัญญาณทางไฟฟา 0-10 โวลท (VDC) ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
ชองรับสัญญาณสําหรับ Pressure Sensor (4-20 mA) ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
ชองรับสัญญาณแบบ RS232 หรือ USB ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
มีโปรแกรมสามารถปรับเทียบชองสัญญาณ ตามขอ 5.6.1-5.6.5 โดยผูใชงาน สามารถ
ทําไดงานโดยไมตองสงสอบเทียบ
พรอมแสดงรูปแบบทางไฟฟาสําหรับอุปกรณ
เชื่อมตอสัญญาณ

5.7 อุปกรณเพิ่มเติม (Accessory)
5.7.1 อุปกรณวัดอุณหภูมิ จํานวน 2 ชุด ไดแก วัดอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องยนต และวัด
อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต ชวงการใชงานระหวาง 0-500 องศาเซลเซียส คา
ความละเอียดของเครื่องมือ + 0.1 องศาเซลเซียส ความแมนยําในการวัด + 2 %
ตลอดชวงการตรวจวัดหรือดีกวา
5.7.2 อุปกรณวัดความเร็วรอบของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ
5.7.3 เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆที่ทําใหระบบนี้สามารถทํางานไดอยางสมบูรณมี
ประสิทธิภาพ
5.7.4 เครื่องมืออุปกรณบํารุงรักษาเครื่องมือตางๆ เชน ชุดประแจเครื่องมือชางที่จําเปน
ตางๆ ในการปรับแตงเครื่องมือ จํานวน 1 ชุด
5.7.5 รายละเอียดอุปกรณซอมบํารุง อะไหล ที่จําเปนสําหรับการใชงานระหวางชวง
ระยะเวลาประกัน 2 ป
5.8 คูมือการใชงานการบํารุงรักษา (User Manual)
5.8.1 เอกสารคูมือการใชงาน
และการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ
(Instruction
Manual/User Manual) จํานวน 4 ชุด ประกอบดวยเอกสารตนฉบับจากบริษัทผูผลิต
เครื่องมือ จํานวน 1 ชุด เอกสารสําเนา จํานวน 1 ชุด และฉบับแปลเปนภาษาไทย
จํานวน 2 ชุด
5.8.2 สาธิตและอบรมดานความรูเชิงปฏิบัติการและประสบการณการทํางานใหกับเจาหนาที่
หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จํานวนไมนอยกวา 10 คน ดานการใช
งานเครื่อง เทคนิคการทดสอบ การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ และวิธีการทดสอบที่
เกี่ยวของกับมาตรฐาน ณ หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กอนการสง
มอบเครื่องมืออุปกรณทั้ ง หมด เพื่อใหเจาหนาที่ท ดสอบสามารถใชเ ครื่องไดอยาง
ถูกตอง หรือจนกวาเจาหนาที่ทดสอบจะสามารถใชงานเครื่องไดอยางถูกตอง โดย
ผูเ ชี่ยวชาญจากบริษัทผูผ ลิตหรือผูขาย หรือบุคคลภายนอกจากหนวยงานที่เปนที่
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ยอมรับ ที่มีประสบการณการใชเครื่องมือ โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น ที่ใชในการฝกอบรมทั้งหมด
6. ระยะเวลาดําเนินการและการจายเงิน
6.1 ระยะเวลาการสงมอบและติดตั้ง 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6.2 การจายเงินใหเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อของทางราชการ
โดยเบิกจายเงินภายหลังจากที่
บริษัทติดตั้งเครื่องมือทั้งหมดใหกับกรมควบคุมมลพิษ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
7. สถานที่ดําเนินการติดตั้ง สงมอบ และการรับประกันการใชงาน
7.1 ติดตั้งและสงมอบ ณ หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เปนการติดตั้งรวมกับเครื่องมือชุดเดิมที่มีอยูของหองปฏิบัติการฯ ผูใชสามารถเลือกใชเครือ่ งมือ
ตรวจวัดชุดเดิม หรือชุดที่ติดตั้งใหม หรือใชพรอมกันได
7.2 กรณีเครื่องมืออุปกรณที่ติดตั้งตองเปดเครื่องในโหมดพรอมใชงาน (Stand by) 24 ชั่วโมง ตอง
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟฟาเบอร 5 ขนาดความเย็นไมนอยกวา 20,000 BTU คา EER ไมต่ํา
กวา 11 จํานวน 2 ชุด และออกแบบใหเครื่องปรับอากาศสามารถสลับการทํางานไดโดยอัตโนมัติตลอด 24
ชั่วโมง
7.3 ระหวางการติดตั้งตองจัดทํารายงานการดําเนินการอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน
7.4 หลังการติดตั้งแลวเสร็จจะตองจัดสงรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับดังนี้
7.4.1 รายงานการตรวจวัด Linearity ของเครื่องตรวจวัดทั้งหมด (4 Range/เครื่องตรวจวัด)
7.4.2 รายงานการตรวจวัด NOX Converter Check
7.4.3 รายงาน Interference Check
7.4.4 รายงาน CFO Test ตรวจสอบกับชุดเก็บตัวอยาง 3 ชุด (1 ชุด ประกอบดวยถุงเก็บ
ตัวอยางไอเสีย 1 ถุง และถุงเก็บอากาศที่ใชเจือจางไอเสีย 1 ถุง)
7.4.5 รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐาน มอก. 25402554 ลักษณะที่ 1 กับรถยนตตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยาง
7.4.6 รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐาน มอก. 25402554 ลักษณะที่ 2 กับรถยนตตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยาง
7.4.7 รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐาน มอก. 25402554 ลักษณะที่ 3 กับรถยนตตัวอยาง จํานวนไมนอ ยกวา 3 ตัวอยาง
7.4.8 รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศแบบเจือจาง Dilute Modal
Measurement กับรถยนตตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยาง
7.4.9 รายงานผลการตรวจวั ดปริ ม าณสารมลพิ ษทางอากาศแบบไมเ จื อ จาง Direct
Measurement กับรถยนตตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยาง
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7.4.10 รายงานผลการทดสอบการเชื่อมตออุปกรณและปรับเทียบตามขอ 5.6
7.4.11 รายงานผลการทดสอบ (Test Report) ของเครื่องมือจากผูผลิต
7.5 การรับประกันการใชงานพรอมอะไหล 2 ป นับจากวันที่ผานการตรวจรับ และใหบริการ
ตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน {Preventive Maintenance (PM)} เครื่องมือ/ระบบอยางนอย 2 ครั้ง/ ป
7.6 ผูขายจะตองสงแผนการทํา PM และการทวนสอบเครื่องมือใหกับหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะพรอมกับวันสงมอบเครื่องมือ
7.7 การตรวจเช็ค PM และการทวนสอบเครื่อง ชิ้นสวน อุปกรณประกอบที่จําเปนและที่เปน
Consumable parts ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมและจัดหาโดยไมคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นกับ
ผูใชงานตลอดระยะเวลา 2 ป
8. วงเงินในการจัดหา
8.1 เงินงบประมาณประจําป 2556 จํานวนเงินทั้งสิ้น 14,760,000.- บาท (สิบสี่ลานเจ็ดแสนหกหมื่น
บาทถวน)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
20,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา 20,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8.2 กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกพิจารณาการจัด ซื้อครั้งนี้เมื่อใดก็ได ซึ่งคาใชจาย
ตางๆ ของผูยื่น ขอ เสนอที่เ กิด ขึ้นจากการนี้ กรมควบคุม มลพิ ษไม รับ ผิดชอบ ผูเ สนอไม มีสิท ธิ์เ รียกรอ ง
คาเสียหายใดๆ
8.3 กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดซื้อครั้งนี้ หากปรากฏวาการยื่นขอเสนอไมเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด หรือเมื่อกรมควบคุมมลพิษพิจารณาแลวเห็นวาการจัดซื้อไมเปนประโยชนตอ
ทางราชการเทาที่ควร ซึ่งคาใชจายตางๆ ของผูยื่นขอเสนอที่เกิดขึ้นจากการนี้ กรมควบคุมมลพิษจะไม
รับผิดชอบ ผูเสนอไมมีสทิ ธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
9. เงื่อนไขอื่นๆ
1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวา
เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

