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เรื่อง    สนับสนุนเปลี่ยน Battery ภายในแพค Battery ของเคร่ืองมือ 
 

เรียน    ผส.บภน.1.1 (นว.), ผส.บภน.1.1 (พจ.), ผส.บภน.1.1 (พช.)       จาก  ผส.ทนฐ. 
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ผส.บภน.2.1 (ยส.), ผส.บภน.2.1 (รอ.), ผส.บภน.2.1 (ศก.), ผส.บภน.2.1 (อจ.) 
ผส.บภน.2.1 (อบ.), ผส.บภน.2.2 (นค.), ผส.บภน.2.2 (นพ.), ผส.บภน.2.2 (นภ.) 
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ผส.บภน.2.2 (อด.), ผส.บภน.3.1 (ชม.), ผส.บภน.3.1 (ชร.), ผส.บภน.3.1 (พย.) 
ผส.บภน.3.1 (มส.), ผส.บภน.3.1 (ลป.), ผส.บภน.3.1 (ลพ.), ผส.บภน.3.2 (กพ.) 
ผส.บภน.3.2 (ตก.), ผส.บภน.3.2 (นน.), ผส.บภน.3.2 (พร.), ผส.บภน.3.2 (พล.) 
ผส.บภน.3.2 (สท.), ผส.บภน.3.2 (อต.) 

 
1. ความเป็นมา 

ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ (ทนฐ.) มีหน้าที่ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ซ่อมเครื่องมือ
สนับสนุน บมจ.ทีโอที โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้งานด้านเส้นใยแก้วนําแสงสําหรับ “ติดต้ัง-ซ่อมบํารุง” 
โครงข่าย OFC ระหว่าง “จังหวัด-ภาค” โครงข่าย ODN และบริการ FTTx เช่น เครื่อง Fusion Fiber 
Splicer สําหรับเช่ือมต่อเส้นใยแก้วนําแสง  เครื่อง OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
สําหรับตรวจวัดเหตุเสียของเส้นใยแก้วนําแสง เป็นต้น 

เครื่องมือข้างต้นเมื่อหมดประกันมีปัญหาเรื่อง Battery เสื่อม (อายุ Battery เฉลี่ย 2 ปี) ราคา 
Battery ซื้อใหม่ ขึ้นกับชนิดของเครื่องมือเฉล่ียประมาณ 7,000–18,000 บาท/เครื่อง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง 
อีกปัญหาคือ Battery บางรุ่นต้องคอยนําเข้ามากกว่า 30 วัน (เบ้ืองต้นทราบว่าไม่สามารถส่งทางเครื่องบิน
ได้ ต้องส่งทางเรือและต้องคอยสั่งรวมกับอะหลั่ยอ่ืนๆ) และเคร่ืองมือบางรุ่นไม่มี Battery จําหน่าย เมื่อใช้
งานจําเป็นต้องใช้วิธีต่อใช้แหล่งไฟฟ้าจากภายนอก กรณีใช้อุปกรณ์แปลงไฟตรงจาก Battery รถยนต์มาใช้
งานอาจต้องติดเคร่ืองยนต์ไว้ตลอดเวลา สร้างปัญหามลพิษและสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 
2.  ข้อเท็จจริง 

เครื่องมือที่ใช้งาน “ติดต้ัง-ซ่อมบํารุง” เส้นใยแก้วนําแสงแต่ละจังหวัด จําเป็นต้องจัดซื้อ 
Battery ใหม่ทุกๆ 2 ปี เฉลี่ยจังหวัดละ 7-10 แพค (Battery Pack)  ใช้งบประมาณ 87,500–125,000 
บาท/ปี มองภาพรวมท่ัวประเทศ 76 จังหวัด และเขตปกครองพิเศษกรุงเทพฯ รวม 77 จังหวัด บมจ.ทีโอที 
ต้องเสียงบประมาณส่วนน้ีถึง 6.7 - 9.6 ล้านบาท/ปี 

 
/ทนฐ. ซึ่งมีหน้าที่………………. 
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ทนฐ. ซึ่งมีหน้าที่ซ่อม สอบเทียบเครื่องมือฯ มีเครื่อง Spot Welder Machine สําหรับเช่ือมต่อ 

Battery แต่ละก้อนรวมเป็นแพค (การบัดกรีด้วยความร้อนอาจทําให้ Battery เสื่อมก่อนเวลาอันควร)  และ
เครื่องล้างโปรแกรมควบคุม Battery (บางรุ่นต้องล้างหน่วยความจํา)  

ที่ผ่านมา ทนฐ. สนับสนุนหน่วยงานภายใน บมจ.ทีโอที ที่ส่งเคร่ืองมาซ่อม กรณี Battery 
เสื่อมสภาพจะประยุกต์เปลี่ยน Battery ภายในพร้อม Reset โปรแกรมควบคุมจํานวนคร้ังในการชาร์จหรือ
เปลี่ยนบอร์ดควบคุม (บางรุ่น) ค่าอะหลั่ยพร้อมค่าดําเนินการ 3,000 บาท/แพค 

จากปัญหาอายุการใช้งานของ Battery และข้อจํากัดในการจัดซื้อ Battery ใหม่ ทั้งในแง่ของ
ราคาและเคร่ืองมือบางรุ่นไม่สามารถจัดซื้อได้สะดวก  ได้ร้องขอให้ ทนฐ. สนับสนุนเปลื่นใส้ในของ Battery 
Pack ซึ่งคุณภาพเทียบเท่าแต่มีราคาตํ่ากว่า 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทําให้ บมจ.ทีโอที ต้องดําเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบประกาศ 
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ ส่งผลให้  ทนฐ. ไม่สามารถซื้อ Battery มาเป็น
อะหลั่ยสํารองได้ ต้องรวบรวมปริมาณเครื่องมือที่จะเปลี่ยน Battery ให้ได้อย่างตํ่า 10 แพค ก่อนสั่งซื้อ 
Battery (ยอดสั่งซื้อตํ่าสุด 100 ก้อน) เพ่ือให้การเบิกจ่ายสอดคล้องตาม พรบ.60 

 
3.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ทนฐ. ยินดีสนับสนุนเปลี่ยนใส้ในของแพค Battery  คิดค่าอะหลั่ยพร้อมค่าดําเนินการ 3,000 
บาท/แพค ส่วนงานที่สนใจจะเปลี่ยนใส้ภายในของแพค Battery สามารถรวบรวมจํานวนให้ครบ 10 แพค 
หรือประสานงานมายัง ทนฐ. เพ่ือรวบรวมจํานวนของแต่ละส่วนงานให้ครบ 10 แพค ก่อนดําเนินการจัดซื้อ 
Battery ให้สอดคล้องการเบิกจ่ายตาม พรบ.60  

ทั้งน้ีสามารถประสานมายัง นายศักด์ิสิทธ์ิ จิระเสวีนาย โทรศัพท์ 08 1734 5999 และนาย
สันติภาพ แสงจันทร์ โทรศัพท์ 09 2385 8353 เพ่ือจัดส่งแพค Battery เดิมและดําเนินการโอนงบประมาณ
ตามกรรมวิธี 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

(นายนฤทธ์ิสมเจริญ สําเภาพล) 
 

 
 
 
ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ (http://www.tottcal.com) 
โทรศัพท์. 0-2581-6937  โทรสาร 0-2581-2414 


