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๑. ขอบข่าย

เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธกีารประเมิน และระบุคุณลักษณะทีต่้องการดา้นความทนทานต่อ สภาพแวดล้อม
สำาหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล ซ่ึงประสงค์ให้ใชใ้นสำานักงานหรือที่พักอาศัย ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย โดย
ไม่จำาเป็นต้องกำาหนดให้ผู้ใช้จัดให้มีการเตรียมการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมสำาหรับใช้งานเพิ่มเติม
วธิีดำาเนินการตา่ง ๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่ทำางาน
ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีความผดิพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๔ ภาวะ ได้แก่
– แรงดันไฟฟ้าด ิ่งลง การขาดหายไปช ่วงส ั้น และการแปรผ ันของแรงด ัน (voltage dip, short

interruption and voltage variation)
– ภาวะชัว่ครู่อยา่งรวดเร็วทางไฟฟ้า (electrical fast transient : EFT/burst)
– การปล่อยประจุไฟฟา้สถิต (electrostatic discharge : ESD)
– เสิร์จ (surge)
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้ และเอกสารตอ่ไปน้ีเป็นแนวทาง
– มอก. ๑๔๖๐ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟา้

 เล่ม ๔ เทคนิคการทดสอบและการวดั สว่นที่ ๑๑ การทดสอบภูมิคุ้มกัน
เมื่อแรงดันไฟฟา้ดิ่งลงขาดหายไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และแปรเปลี่ยน

– มอก. ๑๔๕๔ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
 เล่ม ๔ เทคนิคการทดสอบและการวดั ส่วนที่ ๔ การทดสอบภูมิคุ้มกัน
 ภาวะชัว่ครู่อยา่งเร็วทางไฟฟ้า

– มอก. ๑๔๕๕ – ๒๕๔๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
เล่ม ๔ เทคนิคการทดสอบและการวดั ส่วนที่ ๕ การทดสอบภูมิคุ้มกัน
เสิร์จ

– มอก. ๑๔๕๒ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
เล่ม ๔ เทคนิคการทดสอบและการวดั ส่วนที่ ๒ การทดสอบภูมิคุ้มกัน
การปล่อยประจุไฟฟา้สถิต

๒. บทนิยาม

๒.๑ ค่าปริยาย (default) หมายถึง คา่ตั้งต้นของฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับตั้งมาจากผู้ผลิต หรือ
ถูกปรับตั้งตามวธิีการที่ระบุไวใ้นคู่มือการใช้งาน
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๒.๒ ช่องต่ออนุกรมอเนกประสงค์ (universal serial bus : USB) หมายถึง ช่องทางต่อเชื่อมอนุกรมเพื่อ
การสื่อสารแบบอเนกประสงค์ สามารถใชเ้ชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อไปใน
เอกสารน้ีจะเรียกว่า “USB”

๒.๓ ช่องทาง (port) หมายถึง ช่องทางเข้าของความผดิพร่องทางแม่เหล็กไฟฟา้สู่บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล

๒.๔ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถึง ชุดฮาร์ดแวร์และชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ส ำาหรับทดสอบหรือรว่ม
ทดสอบกับตัวอยา่งทดสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์จับเวลา

๒.๕ หมายเหตุ สำาหรับการพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อแบบช่องต่ออนุกรมอเนกประสงค์ (universal serial bus , USB)
อุปกรณ์เครือข่ายจะถือเป็นบริภณัฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

๒.๖ ตัวอย่างทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่
ผู้ใช้ได้รับ หรือต้องเป็นผู้ผลิตบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลจริงซ่ึงพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้

๒.๗ บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเร็จอื่นที่ช่วยเสริมการ
ใช้งานของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล

๒.๘ บริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัล (digital printing equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการ
พิมพ์แบบดจิิทัลได้ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งานในสำานักงานหรือที่พกัอาศัย และต้องสามารถต่อเชื่อมเพื่อสั่ง
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้

๒.๙ โปรแกรมขับ (program driver) หมายถึง โปรแกรมทีเ่ขียนข้ึนเพื่อใช้กำาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ แบบ
วิธีในการรับส่งข้อมูลและคำาสั่ง ระหว่างบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลกับคอมพวิเตอร์ทีต่ิดตั้งโปรแกรมน้ี

๒.๑๐ ผู้ใช้ (user) หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์ โดยให้ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน
หรือควบคุมบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล

๒.๑๑ ผู้ผลิต (manufacturer) หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง  ผู้ประกอบ หรือผูด้ัดแปลงบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
หมายเหตุ ใน พรบ. หรือเอกสารของ สมอ. อาจใช้คำาท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู้ทำา

๒.๑๒ สถานะตั้งต้นสำาหรับการทดสอบ (initial state for testing) หมายถึง สถานะของฐานทดสอบทีเ่ชื่อม
ต่อฐานทดสอบบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัล และมีการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบเพิ่มเติมจาก
ค่าปริยายในลักษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

๓. แนวทางการทดสอบ

การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมด้านความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
นี้ “เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test)” มีหลักการคือ นำาตวัอย่างทดสอบมาผ่านสภาพแวดล้อมที่มี
ความผดิพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าตามที่กำาหนดไวใ้นเอกสารนี้ ตามข้อ ๗ โดยใช้ตวัอยา่งทดสอบตัวเดียวกัน
ทดสอบไปทีละหัวข้อทดสอบตามลำาดับ  จากน้ันจึงนำามาตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน
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๔. ภาวะสำาหรับการทดสอบ

สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ ให้เป็นไปตามหัวข้อการทดสอบ ดังต่อไปน้ี

๔.๑ การทดสอบความทนทานตอ่แรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และการแปรผันของแรงดัน ให้
ดำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปน้ี
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
– ความชื้นสัมพัทธร์้อยละ ๔๐ ถึง ๘๐
– คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ

๔.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชัว่ครู่อย่างรวดเรว็ทางไฟฟ้า ใหด้ ำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดัง
ต่อไปน้ี
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
– ความชื้นสัมพัทธร์้อยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐
– คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดลอ้มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ

๔.๓ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟา้สถิต ให้ดำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปน้ี
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
– ความชื้นสัมพัทธร์้อยละ ๓๐ ถึง ๖๐
– ความดันบรรยากาศ ๘๖ กโิลปาสกาล ถึง ๑๐๖ กิโลปาสกาล
– คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ

๔.๔ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟา้เสิร์จ ให้ดำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปน้ี
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
– ความชื้นสัมพัทธร์้อยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐
– คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ

๕. เคร่ืองทดสอบ

๕.๑ เครื่องมือทดสอบ และการจัดวางตวัอย่างทดสอบ ให้เป็นดังต่อไปน้ี

๕.๑.๑ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟา้สถิต ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๒

๕.๑.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชัว่ครู่อยา่งรวดเรว็ทางไฟฟา้ ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๔

๕.๑.๓ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟา้เสิร์จ ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๕
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๕.๑.๔ การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟา้ดิ่งลงขาดหายไปช่วงสั้นและการแปรผันของแรงดัน ให้
เป็นไปตาม มอก. ๑๔๖๐

หมายเหตุ ดูตัวอย่างการจัดวางตัวอย่างทดสอบสำาหรับการทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
และความทนทานต่อภาวะช่ัวครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า ได้จากภาคผนวก ข.

๖. การเตรียมการทดสอบ

๖.๑ ฐานทดสอบ

๖.๒ เอกสารน้ีไม่ได้มีการกำาหนดฐานทดสอบทีต่ายตัว ผูท้ดสอบสามารถเลือกฐานทดสอบที่เหมาะสมได้เอง
และให้บันทึกฐานทดสอบที่มีผลต่อผลการทดสอบทุกครั้ง

๖.๒.๑ การตั้งค่าฐานทดสอบเบ้ืองต้น
ติดตั้งฐานทดสอบดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามวธิีการทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ บันทึกรายละเอียด
วธิีการและการตั้งคา่ในรายงานการทดสอบด้วย กรณีที่มีการดำาเนินการเพิ่มเติมที่แตกต่างจากคา่
ปริยายตามวิธกีารที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ ให้บันทึกรายละเอียดการดำาเนินการเพิ่มเติมน้ันในรายงาน
ด้วย
ควรเลือกการเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัล ต้องบันทึกรูป
แบบการเช ื่อมต ่อไว ้ ควรทดสอบให้แน ่ใจว ่ามกีารปร ับต ั้งฐานทดสอบในล ักษณะที่จะให ้
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องบันทึกรายละเอียดการปรับตั้งไว้ รายละเอียดการตั้งคา่ฐานทดสอบ
เบ้ืองต้นทั้งหมดต้องถูกบันทึกไว้เป็นสถานะปริยายสำาหรับการทดสอบ

๖.๓ การใช้ดิสก์อิมเมจ (disk image) เพื่อสร้างฐานทดสอบ
ให้ใชด้ิสก์อิมเมจเพื่อสรา้งฐานทดสอบได้ โดยทีด่ิสก์อิมเมจนั้นสร้างขึ้นจากฐานทดสอบที่มกีารตั้งค่า
แล้ว แต่ยังไม่ได้ตดิตั้งโปรแกรมขับของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และต้องบันทึกซอฟต์แวรท์ี่ใช้จัดการ
ดิสก์อิมเมจและการตั้งค่าเพิ่มเติมจากค่าปริยายของซอฟต์แวร์น้ันในรายงานผลการทดสอบดว้ย

๖.๓.๑ การเริ่มต้นทดสอบ
กอ่นเริ่มทดสอบต้องจดัให้ฐานทดสอบกลับไปอยู่สถานะตั้งต้นสำาหรับการทดสอบก่อนการทดสอบ
บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลเครื่องใหม่ทุกครั้ง
บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของฮารด์แวร์หรือปรับเปลี่ยนบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ถือเป็นบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลเครื่องใหม่

๖.๔ การตั้งค่าตวัอย่างทดสอบ
ตดิตั้งตัวอย่างทดสอบตามวธิกีารจากคู่มือผู้ใช้ ติดตั้งโปรแกรมขับตามคำาแนะนำาจากคู่มือผู้ใช้ โดยใช้
โปรแกรมขับรุ่นล่าสุด บันทึกชื่อและรุ่นโปรแกรมขับในรายงานผลการทดสอบ
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กรณีตดิตั้งโปรแกรมขับตามวธีกีารจากคู่มือผู้ใช้แล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมขับได้โดยอัตโนมัติ ให้
ปรึกษาผู้ผลิต
การตั้งค่าโปรแกรมขับ ให้ใช้ค่าปริยายของโปรแกรมขับ กรณทีี่การตั้งคา่ที่โปรแกรมขับและที่ตวัอย่าง
ทดสอบไม่ตรงกัน ให้ใช้คา่จากโปรแกรมขับแทน ไม่อนุญาตให้ยกเลิกฟังก์ชันการทำางานทีต่ั้งมาจาก
ผู้ผลิต เช่น การทำาความสะอาดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ การสอบเทียบตัวอยา่งทดสอบ การประหยัด
พลังงาน ยกเว้นฟังกช์ันการเลือกกระดาษโดยอตัโนมัติ (automatic media detect)
การตั้งค่าขนาดกระดาษต้องให้ตรงกับไฟล์ที่ใช้ เช่น ไฟล์ทดสอบขนาด A4 ใหต้ั้งคา่ที่ตัวอยา่งทดสอบ
เป็นขนาดกระดาษ A4 และใช้กระดาษขนาด A4 ในการทดสอบ ตรวจสอบการตั้งคา่ขอบหน้ากระดาษ
ให้ไม่เกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตร โดยสามารถใช้ฟังกช์ันการปรับตำาแหน่งหน้ากระดาษ เช่น การปรับงานพิมพ์
ให้อยู่กึ่งกลางหน้า (page centering) การปรับแนวงานพิมพ์ (auto-rotation) ได้ เพื่อให้งานพิมพ์ออก
มาถูกต้อง และให้บันทึกการตั้งคา่ที่ปรับแต่งเพิ่มเติมจากค่าปริยายทั้งหมดในรายงานผลการทดสอบ
ด้วย
หมายเหตุ การปิดการทำางานบางฟังก์ชันเพื่อให้ผลการพิมพ์ออกมาถูกต้องสามารถทำาได้ เช่น การปิดฟังก์ชัน การ

ปรับสัดส่วนหน้ากระดาษ (page scaling)

ต้องเปิดการทำางานของฟังกช์ันการพิมพ์แบบเรียงชดุ กรณีที่ค่าปริยายโปรแกรมขับไม่ได้เปิดทำางาน
ฟังก์ชันน้ี ให้ผู้ทดสอบดำาเนินการตามคู่มือผูใ้ช้ เพื่อเปิดการทำางานฟังกช์ันการพิมพ์แบบเรียงชดุ
สำาหรับบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลที่เป็นชนิดสี ให้ตั้งค่าเป็นงานพิมพ์แบบสี และหากประสงค์จะทดสอบ
งานพิมพ์ขาวดำาเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) ใหต้ั้งค่าเป็นงานพิมพ์ขาวดำา โดยให้ใช้คณุภาพและความละเอียด
งานพิมพเ์ช่นเดียวกับงานพิมพ์สี และให้ใช้เฉพาะหมึกดำาในการพิมพ์งานเท่าน้ัน
หมายเหตุ การตั้งค่าสีงานพิมพข์าวดำาสามารถกระทำาได้ในโปรแกรมขับและท่ีตัวอย่างทดสอบโดยตรง โดยอาจใช้

คำาว่า “Print in B&W” “Print in grayscale” “Print in black only”

๖.๕ การเชื่อมต่อตวัอย่างทดสอบ
รูปแบบการเชื่อมต่อกับบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลควรจะสอดคลอ้งกับรูปแบบการใช้งานของบริภัณฑ์
พิมพ์แบบดิจิทัล เช่น บริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลสำาหรับสำานักงานควรเชื่อมต่อในรูปแบบเครอืข่าย
บริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลสำาหรับส่วนบุคคลควรเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพวิเตอร์ (เช่น USB)
กรณีที่การเชื่อมต่อบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลไม่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งาน ให้ผู้ทดสอบบันทึกราย
ละเอียดในรายงานผลการทดสอบดว้ย

๖.๖ รายละเอียดอื่น ๆ ของตัวอยา่งทดสอบ
สิ่งที่ใชร้ว่มทดสอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดคำาแนะนำาจากผู้ผลิต เช่น วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชร้่วมกับ
ตวัอย่างทดสอบ

๖.๗ กระดาษที่ใช้สำาหรับการทดสอบ
ให้เลือกกระดาษที่ใช้ส ำาหรับการทดสอบเป็นกระดาษสีขาว ขนาด A4 (๒๑๐ มิลลิเมตร คูณ ๒๙๗
มิลลิเมตร นำ้าหนัก ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร
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รายละเอียดของกระดาษที่ใชท้ดสอบต้องระบุในรายงานผลการทดสอบ เช่น เครื่องหมายการคา้ รุ่น นำ้า
หนัก ขนาด ประเภท ชนิด

๖.๘ ภาระงานทดสอบและโปรแกรมประยุกต์สำาหรับทดสอบ
ให้ใช้ไฟล์ทดสอบในรูปแบบมาตรฐานเปิดเป็นภาระงานทดสอบ ไฟล์มาตรฐานที่เลือกน้ัน ได้ให้ไว้ในภาค
ผนวก ค. โดยใช้ไฟล์มาตรฐานจากภาระงานอักษรสารจำานวน ๔ ชดุ ในกรณีที่ผู้ผลิตกำาหนดให้ทดสอบ
ด้วยงานพิมพก์ราฟิก ให้เลือกใช้ภาระงานมาตรฐานจากภาระงานวิจิตรศิลป์จำานวน ๖ ชดุ
ตัวอยา่งโปรแกรมประยุกต์สำาหรับทดสอบไม่ไดใ้ห้ไว้ ผู้ทดสอบเป็นผู้เลือกและต้องบันทึกชื่อและรุ่นใน
รายงานผลการทดสอบ
ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบขนาดไฟล์ภาระงานทดสอบ และพิมพ์ไฟล์ภาระทดสอบอย่างน้อย ๒ ครั้ง 
เพื่อตรวจสอบความทำาซำ้าของผลงานพิมพ์
ในระหว่างการตรวจสอบความทำาซำ้าของผลงานพิมพ์ คุณภาพงานพิมพ์ที่ไดร้ับจากบริภัณฑ์พมิพ์แบบ
ดิจิทัลต้องไม่ผดิเพี้ยนไปจากไฟล์ภาระงานทดสอบ หากคณุภาพงานพิมพ์มีความผิดเพี้ยน ต้องแจ้งให้
ผู้ผลิตดำาเนินการแก้ไขบริภัณฑพ์ิมพ์ก่อนดำาเนินการทดสอบ ตัวอยา่งงานพิมพ์ที่ผิดเพี้ยนสามารถดูได้
จากภาคผนวก ง.

๗. วิธีทดสอบ

จัดเตรียมฐานทดสอบ และดำาเนินการตั้งค่าฐานทดสอบ (ข้อ ๖.๑) เชื่อมต่อตัวอย่างทดสอบกับฐาน
ทดสอบ (ข้อ ๖.๕) เพื่อใช้ในการสั่งพิมพ์งานตามภาระงานทดสอบ
พิมพ์ภาระงานทดสอบในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความผิดพลาดไม่เกิน ๒ องศา
วัดความเรว็ในการพิมพ์งานแผ่นที่ ๑ และความเร็วที่ได้จากการพิมพ์งานแต่ละชุดในภาระงานทดสอบ น ำา
ความเร็วที่ได้จากการพิมพ์งานแต่ละชดุมาเฉลี่ยเป็นความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์งาน เพื่อใช้เป็นสมรรถนะใน
การทำางานสำาหรับเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานทีว่ัดไดร้ะหว่างการทดสอบ

๗.๑ การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง ขาดหายไปชว่งสั้น และการแปรผันของแรงดัน
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๖๐

๗.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชัว่ครู่อยา่งรวดเรว็ทางไฟฟา้
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๔ และเพิ่มเติม ดังน้ี

๗.๒.๑ ถ้าตัวอย่างทดสอบมีช่องทางเข้าออกที่เหมือนกันหลายช่องทาง ให้เลือกทดสอบช่องทางใด
ช่องทางหน่ึง

๗.๒.๒ สายที่มีตวันำาหลายเส้น เช่น สายสื่อสารแบบ ๕ คู่ ให้ทดสอบแบบสายเส้นเดียว

๗.๒.๓ ทดสอบเฉพาะสายที่ผู้ผลิตกำาหนดสำาหรับการสื่อสารด้วยสายยาวเกินกว่า ๓ เมตร
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๗.๒.๔ ความยาวสายต่อระหวา่งตวัอยา่งทดสอบกับอุปกรณ์คูค่วบ (coupling device) ควรจะให้สั้นที่สุด
เท่าทีจ่ะเป็นไปไดใ้นช่วง ๐.๕ เมตร ถึง ๓ เมตร

๗.๓ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟา้สถิต
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๒ และเพิ่มเติม ดังน้ี

๗.๓.๑ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ต้องปล่อยเฉพาะที่พื้นผิวของตวัอย่างทดสอบที่จะถูกสัมผัสในระหวา่ง
การใช้งาน รวมทั้งบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กำาหนดในคู่มือการใช้งาน เช่น การทำาความ
สะอาด (หรือการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง) ในขณะที่ตวัอย่างทดสอบทำางานตามปรกติ

๗.๓.๒ จำานวนจดุทดสอบจะข้ึนอยู่กับชนิดของตวัอย่างทดสอบ ข้อกำาหนดตาม ข้อ ๘.๓.๑ และ Annex A
ข้อ A.5 ของ มอก. ๑๔๕๒ จะต้องนำามาพิจารณาในการเลือกจุดทดสอบ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
แบบสัมผัสไม่ต้องทดสอบสำาหรับข้ัวต่อแบบเปิด (open connector)

๗.๓.๓ ข้อแนะนำาในการเลือกจดุทดสอบ มีแสดงไว้ใน Annex A ข้อ A.5 ของ มอก. ๑๔๕๒ โดยต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการเลือกจดุทดสอบสำาหรับแผงแป้นอักขระ (keyboard) สวติช์ไฟฟา้
(power switch) ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจ ำา (memory card) ช่องเสียบแผ่นวงจร (card
slots) พ้ืนที่รอบ ๆ ช่องทางโทรคมนาคม เป็นต้น

๗.๓.๔ การปล่อยประจุไฟฟา้สถิตให้ทำาได้ ๒ วิธี ดังตอ่ไปน้ี
๗.๓.๔.๑ การปล่อยประจุแบบสัมผัสกับพื้นผิวตวันำา และการปล่อยประจุแบบสัมผัสกับแผ่นปล่อย

ประจุ (coupling plane)
ตัวอย่างทดสอบต้องถูกปล่อยประจุทดสอบอย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง โดยเป็นประจุขั้วบวก
๑๐๐ ครั้ง และเป็นประจุขั้วลบ ๑๐๐ ครั้ง ที่จุดทดสอบอย่างน้อย ๔ จดุ ส ำาหรับตัวอย่าง
ทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลแบบตั้งโต๊ะ ต้องมีจดุทดสอบ ๑ จดุอยู่ที่ตรงกลาง
ขอบดา้นหน้าของแผ่นปล่อยประจุแนวนอน (horizontal coupling plane) โดยทดสอบ
ด้วยการปล่อยประจุแบบสัมผัสทางอ้อม (indirect contact discharge) อย่างตำ่าจำานวน
๕๐ ครั้ง จดุทดสอบอื่น ๆ ทั้งหมดต้องถูกทดสอบการปล่อยประจุแบบสัมผัสทางตรง
(direct contact discharge) อย่างน้อย ๕๐ ครั้ง (ขั้วละ ๒๕ ครั้ง) พื้นที่ของตัวอยา่ง
ทดสอบทั้งหมดที่ปรกติผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ต้องถูกทดสอบ ถ้าหาจุดทดสอบแบบสัมผัส
ทางตรงไม่ได้ ให้ทดสอบการปล่อยประจุแบบสัมผัสทางอ้อมแทนจำานวนอย่างน้อย ๒๐๐
ครั้ง (ใช้แผ่นปล่อยประจุแนวตั้งทดสอบตาม มอก. ๑๔๕๒)
หมายเหตุ การทดสอบการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตแบบสัมผัสท่ีระดับตำ่ากว่าท่ีได้กำาหนดในข้อ ๕ ของ

มอก. ๑๔๕๒ ไม่ต้องทดสอบ

๗.๓.๔.๒ การปล่อยประจุทางอากาศบริเวณที่เป็นช่องเปิด และพื้นผิวที่เป็นฉนวนในส่วนต่าง ๆ ของ
ตัวอยา่งทดสอบที่ไม่สามารถทำาการทดสอบการปล่อยประจุแบบสัมผัสได้ ให้ตรวจสอบหา
จุดที่มีโอกาสที่จะมีการลัดข้ามผา่นอากาศ (breakdown) เมื่อผู้ใช้เข้าถึง เช่น จุดเปิดตาม
ขอบของกุญแจ  เปลือกผิวของแผงแป้นอักขระให้ทดสอบดว้ยวธิีการปล่อยประจุทางอากาศ

๘/๒๗
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๗.๔ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟา้เสิร์จ
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๕

๘. การประเมินผลการทดสอบ

ให้แบ่งระดับความทนทานต่อความผดิพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยประเมินจากเกณฑ์ยอมรับที่บริภัณฑ์
พิมพ์แบบดิจิทัลได้รับจากแต่ละการทดสอบ ตามข้อ ๘.๑ และ ประเมินผลการทดสอบรวม ตามข้อ ๘.๒

๘.๑ การประเมินผลของแต่ละการทดสอบ
เกณฑ์ยอมรับของความทนทานต่อความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละหัวข้อทดสอบกำาหนดไวด้ังน้ี

๘.๑.๑ ข้อกำาหนดความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปชว่งสั้น และแปรผันของแรงดัน
แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟา้ดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และแปรผันของแรง
ดัน ให้เป็นไปตาม ตารางที่ ๑

ตารางท่ี ๑ แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น
และแปรผันของแรงดัน

ตำาแหนง่ทดสอบ แรงดนัไฟฟ้า ระดับเกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ
สายไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่ง
จ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ

ไฟดิ่งลงมากกว่าร้อยละ ๙๕
๐.๕ คาบเวลา

๒ ดูหมายเหตุ ๑ และ
หมายเหตุ ๒

ไฟขาดหายไปช่วงส้ันร้อยละ ๙๕
๒๕๐ คาบเวลา

๑

ไฟแปรผันร้อยละ ๓๐
๒๕ คาบเวลา

๑

หมายเหตุ ๑ รวมถึงบริภณัฑ์พิมพ์ิแบบดิจิทัลท่ีแยกตวัแปลงผันไว้นอกตัวบริภณัฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลด้วย (separate 
a.c./d.c. power converter)

หมายเหตุ ๒ ให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นท่ีมุม ๐ องศาของรูปคล่ืน

๘.๑.๒ ข้อกำาหนดความทนทานต่อแรงดันไฟฟา้ดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และแปรผันของแรงดัน
แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อภาวะชั่วครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม ตารางที่ ๒

ตารางท่ี ๒ แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อภาวะช่ัวครู่อย่างรวดเรว็ทางไฟฟ้า
ตำาแหน่งทดสอบ แรงดันไฟฟ้า ระดับเกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ

ช่องทางเข้าออกของสาย
สัญญาณส่ือสาร

๐.๕ เฮิรตซ์, ๕/๕๐ Tr/Th ไมโคร
วินาที, อัตราการซำ้า ๕ เฮิรตซ์

๒ ดูหมายเหตุ ๑ และ
หมายเหตุ ๒

จุดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย ๑ เฮิรตซ์, ๕/๕๐ Tr/Th ไมโคร ๒ ดูหมายเหตุ ๓

๙/๒๗
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ตำาแหน่งทดสอบ แรงดันไฟฟ้า ระดับเกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ

ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ วินาที, อัตราการซำ้า ๕ เฮิรตซ์
หมายเหตุ ๑ ทดสอบกับสายท่ีผู้ผลิตกำาหนดให้ใช้สายส่ือสารท่ีมีความยาวมากกว่า ๓ เมตร ได้
หมายเหตุ ๒ ทดสอบกับสายทุกสายท่ีต่อถึงกราวด์
หมายเหตุ ๓ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีวางตลาดพร้อมกับตัวแปลงผัน (a.c./d.c. converter)

๘.๑.๓ ข้อกำาหนดความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
แรงดันไฟฟ้าที่ใชท้ดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟา้สถิต ให้เป็นไปตาม ตารางที่ ๓

ตารางท่ี ๓ แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
ตำาแหนง่ทดสอบ แรงดันไฟฟ้า ระดับเกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ

เปลือกผิวนอก ๔ กิโลโวลต์ (การปล่อยประจุแบบสัมผัส) ๒
๘ กิโลโวลต์ (การปล่อยประจุทางอากาศ) ๒

๘.๑.๔ ข้อกำาหนดความทนทานต่อไฟฟา้เสิร์จ
แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิรจ์ ให้เป็นไปตาม ตารางที่ ๔

ตารางท่ี ๔ แรงดันไฟฟ้าทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ
ตำาแหนง่ทดสอบ แรงดันไฟฟ้า ระดับเกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ

ช่องทางเข้าออกของสาย
สัญญาณส่ือสาร

๑ กิโลโวลต์ และ ๔ กโิลโวลต์ 
ท่ี ๑๐/๗๐๐ Tr/Th ไมโครวินาที

๑ ดูหมายเหตุ ๑, หมายเหตุ 
๒, หมายเหตุ ๓ และ
หมายเหตุ ๔

จุดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ

๑ กิโลโวลต์ (สายเฟสกับสายเฟส)
และ ๒ กิโลโวลต์ (สายเฟสกับดิน)
ท่ี ๑.๒/๕๐ (๘/๒๐) Tr/Th ไมโคร
วินาที

๒ ดูหมายเหตุ ๕ และ
หมายเหตุ ๖

หมายเหตุ ๑ ทดสอบกับสายท่ีผู้ผลิตกำาหนด อาจจะต่อโดยตรงกับสายภายนอก
หมายเหตุ ๒ สำาหรับช่องทางท่ีมีตัวป้องกันขั้นตน้ (primary protection) ให้ทดสอบท่ีแรงดันได้ถึง ๔ กิโลโวลต์ นอกนั้นให้

ทดสอบท่ี ๑ กิโลโวลต์
หมายเหตุ ๓ ทดสอบกับสายทุกสายท่ีต่อถึงดิน
หมายเหตุ ๔ หากใช้โครงข่ายคู่ควบ (coupling network) แบบรูปคล่ืน ๑๐/๗๐๐ ไมโครวินาที แล้วมีผลกระทบต่อการ

ทำางานของช่องทางความเร็วสูง (high speed data ports) ให้ทดสอบด้วยรูปคล่ืน ๑.๒/๕๐ (๘/๒๐) ไมโคร
วินาที และโครงข่ายคู่ควบท่ีเหมาะสม

หมายเหตุ ๕ รวมถึงบริภัณฑ์ท่ีแยกตัวแปลงผันไว้นอกตัวบริภัณฑ์ด้วย (separate a.c./d.c. power converter)
หมายเหตุ ๖ เมื่อผู้ผลิตกำาหนดมาตรการป้องกันไว้ และไม่สามารถจำาลองการป้องกันนี้ได้ ในระหว่างการทดสอบให้ทดสอบ

ดว้ยระดับท่ีถูกลดลงเป็น ๐.๕ กิโลโวลต์ (สายเฟสกับสายเฟส) และ ๑ กิโลโวลต์ (สายเฟสกับดิน)

๑๐/๒๗
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การประเมินผลสมรรถนะในการทำางานของตวัอย่างทดสอบ เป็นการประเมินผลความเร็วในการพิมพ์
แผ่นที่ ๑ และความเรว็เฉลี่ยในการพิมพ์งานที่ได้จากการพิมพ์ไฟล์มาตรฐานทีก่ ำาหนดให้แต่ละชดุใน
ระหว่างและหลังการทดสอบ กับความเร็วในการพิมพ์แผ่นที่ ๑ และความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์งานก่อน
การทดสอบ
ระดับเกณฑ์ยอมรับเป็นไปตามสมรรถนะในการทำางาน และคุณภาพงานพิมพ์ของตวัอยา่งทดสอบแบ่ง
เป็น ๔ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๓ ระหว่างและหลังการทดสอบ สมรรถนะการทำางานของตัวอยา่งทดสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๙๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานของตวัอยา่งทดสอบกอ่นการทดสอบ และไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

ระดับ ๒ หลังการทดสอบ สมรรถนะการทำางานของตวัอย่างทดสอบต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ เมื่อ
เทียบกับสมรรถนะการทำางานของตัวอย่างทดสอบกอ่นการทดสอบ และไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงานพิมพ์
ระหว่างการทดสอบอนุญาตให้สมรรถนะการทำางานของตวัอย่างทดสอบลดลงกว่าน้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานของตวัอยา่งทดสอบกอ่นการทดสอบ และ
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

ระดับ ๑ ระหว่างและหลังการทดสอบ ตัวอยา่งทดสอบไม่ทำางานหรือไม่ตอบสนองต่อคำาสั่งทำางาน
หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ ทำาให้ต้องดำาเนินการปิดตัวอย่างทดสอบหรือสั่งเริ่ม
ทำางานใหม่

ระดับ ๐ ระหว่างและหลังการทดสอบ ตัวอยา่งทดสอบเสียหรือชำารุดไม่สามารถทำางานต่อได้ ต้อง
เปลี่ยนส่วนประกอบหรือต้องซ่อมบำารุงเพื่อให้ตัวอยา่งทดสอบกลับมาทำางานต่อได้

๘.๒ ประเมินผลการทดสอบรวม
การแบ่งระดับความทนทานต่อความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าของตวัอย่างทดสอบจากการประเมิน
ตามเกณฑ์ยอมรับที่ตัวอยา่งไดร้ับในแต่ละข้อ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ ระดับเกณฑ์ยอมรับของตัวอย่างทดสอบที่ได้รับจาก ๔ ข้อการทดสอบอยู่สูงกวา่เกณฑ์

ยอมรับที่กำาหนดไว้ในข้อ ๘.๑
ระดับ ๓ ระดับเกณฑ์ยอมรับของตัวอย่างทดสอบที่ได้รับจาก ๔ ข้อการทดสอบมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ยอมรับ และไม่มีหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงตำ่ากวา่เกณฑ์ยอมรับที่กำาหนดไวใ้นข้อ ๘.๑
ระดับ ๒ ระดับเกณฑ์ยอมรับของตัวอย่างทดสอบที่ไดร้ับจาก ๔ ข้อการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์

ยอมรับที่กำาหนดไว้ในข้อ ๘.๑
ระดับ ๑ ระดับเกณฑ์ยอมรับของตัวอย่างทดสอบที่ได้รับจาก ๔ ข้อการทดสอบมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

ตำ่ากว่าเกณฑ์ยอมรับที่กำาหนดไว้ในข้อ ๘.๑ แตทุ่กข้อการทดสอบต้องไดร้ับเกณฑ์ยอมรับสูง
กว่าระดับ ๐

๑๑/๒๗
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ระดับ ๐ ระดับเกณฑ์ยอมรับของตัวอยา่งทดสอบที่ได้รับจาก ๔ ข้อการทดสอบมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
อยู่ในระดับ ๐

หมายเหตุ ดูตัวอย่างการประเมินผลการทดสอบรวม ได้จากภาคผนวก จ.

๙. รายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป

๙.๑.๑ ชื่อผูท้ดสอบ

๙.๑.๒ วันเวลาทีด่ำาเนินการทดสอบ

๙.๑.๓ สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอยา่งทดสอบ

รายละเอียดของตวัอยา่งทดสอบ ได้แก่ เครื่องหมายการคา้ที่จดทะเบียน รุ่นอา้งอิง หมายเลขประจ ำา
เครื่อง

๙.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานทดสอบ
รายละเอียดดา้นฮารด์แวร์ของฐานทดสอบ ได้แก่ เครือ่งหมายการค้า รุ่นอา้งอิง หมายเลขประจำาเครื่อง
บริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีที่ประกอบรวมกันเป็นฐานทดสอบ
รายละเอียดดา้นซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบ ได้แก่ เครื่องหมายการคา้ และรุ่นอา้งอิง ของระบบปฏิบัติ
การ โปรแกรมขับ และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการทดสอบ

๙.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษที่ใช้ในการทดสอบ
รายละเอียดของกระดาษที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า รุ่นอา้งอิง น ำ้าหนัก ขนาด
ประเภท และชนิดกระดาษ

๙.๕ ระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสดุที่ตวัอย่างทดสอบทนได้ ตามผู้ผลิต
ระบุ

๙.๖ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวาง ติดตั้งตัวอย่างในขณะทำาการทดสอบ และรูปถ่าย (ถ้ามี)

๙.๗ ระดับเกณฑ์ยอมรับที่ไดร้ับจากการทดสอบแต่ละข้อการทดสอบ

๙.๘ ระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความผดิพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับของตวัอย่างทดสอบ
หมายเหตุ ดูตัวอย่างรูปแบบร่างงานผลการทดสอบ ได้จากภาคผนวก จ.

๑๒/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
………………………………….………………………..
………………………………….………………………..

หมายเลขรายงาน
หมายเลขเคร่ืองตวัอย่าง
ช่ือและที่อยู่ของลูกค้า
มาตรฐาน/วิธกีารทดสอบ
วันที่รับตวัอย่างทดสอบ
วันทีด่ำาเนินการทดสอบ

ผู้ทดสอบ
..............................................................................

(......................................................)

ผู้รับรองรายงาน
..............................................................................

(......................................................)

รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
เครื่องหมายการคา้ : …................................................................. รุ่น : …............................................…………..

หมายเลขอ้างอิง : …..................................................หมายเลขประจำาเครือ่ง : ..............................................….

ระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสดุที่บริภัณฑท์นได้ : …………………...…..…..

๑๓/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

รายละเอียดของฐานทดสอบ
รายละเอียดด้านฮาร์ดแวร์
เครื่องหมายการคา้ : …...................................................................... รุ่น : ….............….......................…………
หมายเลขอ้างอิง : …..............................................หมายเลขประจำาเครื่อง : ..................................................….

ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีท่ีประกอบเป็นฐานทดสอบ

ลำาดับท่ี ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี รายละเอียดของส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

๑ หน่วยประมวลผลกลาง เครื่องหมายการคา้

รุ่น

หมายเลขอ้างอิง

หมายเลขประจำาเครือ่ง

๒ แผงวงจรหลัก เครื่องหมายการคา้

รุ่น

หมายเลขอ้างอิง

หมายเลขประจำาเครือ่ง

๓ อื่น ๆ

รายละเอียดด้านซอฟต์แวร์

ลำาดับท่ี ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์

๑ ระบบปฏิบัติการ เครื่องหมายการคา้

รุ่น

๒ โปรแกรมขับ

    แผงวงจรหลัก เครื่องหมายการคา้

รุ่น

๑๔/๒๗
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ลำาดับท่ี ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์

    หน่วยประมวลผล
ภาพ

เครื่องหมายการคา้

รุ่น

    หน่วยประมวลผล
    เสียง

เครื่องหมายการคา้

รุ่น

อื่น ๆ

๓ โปรแกรมประยุกต์ เครื่องหมายการคา้

รุ่น

โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ

รายละเอียดของกระดาษท่ีใช้ทดสอบ
เครื่องหมายการคา้ : …...................................................................... รุ่น : ….......................................…………
นำ้าหนัก : ….............................. ขนาด : ….................................. ประเภท / ชนิด : …..............................…….

ภาวะสำาหรับการทดสอบ
อุณหภูมิ : .........................................................…………  ความชื้นสัมพัทธ์ : .....................…....….............……..
ความเร็วลม : ......................................................………………

ผลการทดสอบ
ระดับเกณฑ์ยอมรับ

ข้อการทดสอบ ระดับเกณฑ์ยอมรับ
การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงส้ัน และการ
แปรผันของแรงดัน
การทดสอบความทนทานต่อภาวะชั่วครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า
การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
การทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ

๑๕/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

สรุปผลการทดสอบ
เกณฑ์ความทนทานต่อความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า : ………………………………………………………………………………...

รูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

แสดงรูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

รูปท่ี ๑ รูปแบบการจัดวางตวัอย่างทดสอบ

ภาพถา่ยของตัวอย่างทดสอบ

แสดงภาพถ่ายของตวัอย่างทดสอบ

รูปท่ี ๒  ระบุช่ือหรือตำาแหน่งของรูปถ่าย

๑๖/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

ภาคผนวก ข. ตัวอย่างการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

รูปท่ี ข.๑  ตัวอย่างการจัดวางตัวอย่างทดสอบแบบวางบนโต๊ะสำาหรับ
การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

๑๗/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

รูปท่ี ข.๒  ตัวอย่างการจัดวางตัวอย่างทดสอบแบบวางบนพ้ืนสำาหรับ
การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

๑๘/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

รูปท่ี ข.๓  ตัวอย่างการจัดวางตัวอย่างทดสอบสำาหรับ
การทดสอบความทนทานต่อภาวะช่ัวครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า

ภาคผนวก ค. ภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ

ค.๑ ภาระงานอกัษรสาร
ประกอบดว้ยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ โดยที่รูปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สูงและ
สัดสว่นข้อความมากกว่ารูปภาพ ชุดงานทดสอบประกอบด้วยไฟล์ทดสอบ ๓ ไฟล์ คือ เอกสารข้อความ
เอกสารตารางคำานวณ เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางที่ ค.๑

ตารางท่ี ค.๑ ภาระงานอักษรสาร
ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานอักษรสาร
office.odt 57 kB / 40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c
office.ods 29 kB / f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20
office.pdf 342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

หมายเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standard

๑๙/๒๗
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ค.๒ ภาระงานวิจิตรศิลป์
ภาระงานประกอบด้วยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ อาจมรีูปภาพความละเอียดสูง และ
สดัส่วนรูปภาพมากกวา่ข้อความ ชดุงานทดสอบประกอบดว้ยภาระงาน ๒ ภาระงาน คือ เอกสารน ำา
เสนองาน และเอกสารพดีีเอฟ (PDF) ตามตารางที่ ค.๒

ตารางท่ี ค.๒ ภาระงานวิจิตรศิลป์
ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานวิจิตรศิลป์
graphic.odp 7.86 MB / 

96298cbb8235035bc2a788edb279b994

graphic.pdf 6.48 MB / 
3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

หมายเหตุ ภาระงานมีใหด้าวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standard

ภาคผนวก ง.  ตัวอย่างปัญหาคุณภาพงานพิมพ์

ง.๑ ความเข้มของสีบนงานพิมพ์จางลง

รูปท่ี ง.๑ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีความเข้มของสีจางลง

๒๐/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

ง.๒ งานพิมพ์มรีอยหมึกเลอะบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๒ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยหมกึเลอะบนหน้ากระดาษ

ง.๓ งานพิมพ์มจีุดซีดจาง หรือรอยขาดหาย

รูปท่ี ง.๓ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีจุดซีดจาง หรือรอยขาดหาย

ง.๔ งานพิมพ์มีเส้นแนวตั้งปรากฏข้ึนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๔ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีเส้นแนวตั้งปรากฏข้ึนบนหน้ากระดาษ

๒๑/๒๗



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑

ง.๕ งานพิมพ์มจีุดแถบเป้ือนเป็นแนวตั้งกลางหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๕ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีจุดแถบเป้ือนเป็นแนวตั้งกลางหน้ากระดาษ

ง.๖ งานพิมพ์มีแถบสีขาวขนาดใหญ่พาดเป็นแนวนอนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๖ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีแถบสีขาวขนาดใหญ่พาดเป็นแนวนอนบนหน้ากระดาษ

ง.๗ งานพิมพท์ี่มีรอยซำ้า ๆ เกิดข้ึนเป็นช่วง ๆ

รูปท่ี ง.๗ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยซำ้า ๆ เกิดข้ึนเป็นช่วง ๆ

๒๒/๒๗
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ง.๘ งานพิมพท์ี่มีอักขระที่ผิดเพี้ยนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๘ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีอักขระท่ีผิดเพ้ียนบนหน้ากระดาษ

ง.๙ งานพิมพ์มีผงหมึกกระจายดา้นหลัง

รูปท่ี ง.๙ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีผงหมกึกระจายดา้นหลัง

ง.๑๐ งานพิมพพ์ื้นหลังขาวดำาหรือพื้นหลังสีมีจำานวนแรเงาของงานพิมพ์มากจนไม่อาจรับได้

รูปท่ี ง.๑๐ ตวัอย่างงานพิมพ์พ้ืนหลังขาวดำาหรือพ้ืนหลังสีมีจำานวนแรเงาของงานพิมพ์มากจนไม่อาจรับได้

๒๓/๒๗
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ง.๑๑ งานพิมพท์ี่มีรอยหมึกหยดบนงานพิมพ์

รูปท่ี ง.๑๑ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยหมกึหยด

ง.๑๒ งานพิมพท์ี่มีลายเส้นสีดำาปรากฏข้ึนเป็นแนวขวางทั้งหน้ากระดาษ

รูปท่ี ง.๑๒ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีลายเส้นสีดำาปรากฏข้ึนเป็นแนวขวางท้ังหน้ากระดาษ

ง.๑๓ งานพิมพท์ี่หมึกไม่ติดหน้ากระดาษ เกิดคราบหมึกได้โดยง่ายเมื่อไปสัมผัส

รูปท่ี ง.๑๓ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีหมึกไม่ตดิหน้ากระดาษ

๒๔/๒๗
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ง.๑๔ งานพิมพ์มีลาฟยเส้นหรือแถบที่เป็นสีขาวพาดเป็นแนวตั้ง

รูปท่ี ง.๑๔ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีลายเส้นหรือแถบท่ีเป็นสีขาวพาดเป็นแนวตั้ง

ง.๑๕ งานพิมพท์ี่สีของงานพิมพค์่อย ๆ จาง

รูปท่ี ง.๑๕ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีสีค่อย ๆ จาง

๒๕/๒๗
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ภาคผนวก จ.ตัวอย่างการประเมินผลการทดสอบ
ความทนทานต่อไฟฟ้าสถิต ความทนทานต่อภาวะช่ัวครู่อย่าง

เร็วทางไฟฟ้า
ความทนทานไฟฟ้าเสิร์จ ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิง่ลง ขาดหาย

ไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และแปรเปลี่ยน
ระดับเกณฑ์ความ

ทนทานต่อความผิด
พร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยประจุ

แบบสัมผัส
การปล่อยประจุ

ทางอากาศ
ช่องทางเข้าออก
ของสัญญาณ

สื่อสาร

จุดเช่ือมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า

ประธาน
กระแสสลับ

ช่องทางเข้าออก
ของสัญญาณ

สื่อสาร

จุดเช่ือมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า

ประธาน
กระแสสลบั

ไฟตกมากกว่า
ร้อยละ ๙๕

๐.๕ คาบเวลา

ไฟตก
ร้อยละ ๓๐
๒๕ คาบ

เวลา

ไฟขาดช่วง
มากกว่าร้อย

ละ ๙๕ 
๒๕๐ คาบ

เวลา
๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔
๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๓
๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๔
๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑
๒ ๒ ๐ ๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๐ ๐

___________________________________________________________

๒๖/๒๗
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คณะทำางาน

ท่ีปรกึษา
นายศรัณย์   สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายกนกเวทย์   ต้ังพิมลรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายปิยวุฒิ   ศรีชัยกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายชุมพล   ครุฑแกว้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ดา้นวิชาการ
นายมนตรี   พรรณรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสมเดช   แสงสุรศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายพิจักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสรุพงษ์   แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ.
นายถิรเจต   พันพาไพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวปัญญดา   ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ด้านบรรณาธิการ

นางสมพร   กิ่งทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

๒๗/๒๗


	๑. ขอบข่าย
	๒. บทนิยาม
	๒.๑ ค่าปริยาย (default) หมายถึง ค่าตั้งต้นของฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับตั้งมาจากผู้ผลิต หรือถูกปรับตั้งตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
	๒.๒ ช่องต่ออนุกรมอเนกประสงค์ (universal serial bus : USB) หมายถึง ช่องทางต่อเชื่อมอนุกรมเพื่อการสื่อสารแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “USB”
	๒.๓ ช่องทาง (port) หมายถึง ช่องทางเข้าของความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้าสู่บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๔ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถึง ชุดฮาร์ดแวร์และชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับทดสอบหรือร่วมทดสอบกับตัวอย่างทดสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จับเวลา
	๒.๖ ตัวอย่างทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่ ผู้ใช้ได้รับ หรือต้องเป็นผู้ผลิตบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลจริงซึ่งพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้
	๒.๗ บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำเร็จอื่นที่ช่วยเสริมการใช้งานของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๘ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล (digital printing equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์แบบดิจิทัลได้ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งานในสำนักงานหรือที่พักอาศัย และต้องสามารถต่อเชื่อมเพื่อสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้
	๒.๙ โปรแกรมขับ (program driver) หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ แบบวิธีในการรับส่งข้อมูลและคำสั่ง ระหว่างบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมนี้
	๒.๑๐ ผู้ใช้ (user) หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์ โดยให้ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๑๑ ผู้ผลิต (manufacturer) หมายถึง ผู้ทำ ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผู้ดัดแปลงบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๑๒ สถานะตั้งต้นสำหรับการทดสอบ (initial state for testing) หมายถึง สถานะของฐานทดสอบที่เชื่อมต่อฐานทดสอบบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และมีการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบเพิ่มเติมจากค่าปริยายในลักษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

	๓. แนวทางการทดสอบ
	๔. ภาวะสำหรับการทดสอบ
	๔.๑ การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และการแปรผันของแรงดัน ให้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
	อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
	ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๔๐ ถึง ๘๐
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ
	๔.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชั่วครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า ให้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
	อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
	ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ
	๔.๓ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ให้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
	อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
	ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๓๐ ถึง ๖๐
	ความดันบรรยากาศ ๘๖ กิโลปาสกาล ถึง ๑๐๖ กิโลปาสกาล
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ
	๔.๔ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ ให้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
	อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา
	ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบ

	๕. เครื่องทดสอบ
	๕.๑ เครื่องมือทดสอบ และการจัดวางตัวอย่างทดสอบ ให้เป็นดังต่อไปนี้
	๕.๑.๑ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๒
	๕.๑.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชั่วครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๔
	๕.๑.๓ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๕
	๕.๑.๔ การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลงขาดหายไปช่วงสั้นและการแปรผันของแรงดัน ให้เป็นไปตาม มอก. ๑๔๖๐


	๖. การเตรียมการทดสอบ
	๖.๑ ฐานทดสอบ
	๖.๒ เอกสารนี้ไม่ได้มีการกำหนดฐานทดสอบที่ตายตัว ผู้ทดสอบสามารถเลือกฐานทดสอบที่เหมาะสมได้เองและให้บันทึกฐานทดสอบที่มีผลต่อผลการทดสอบทุกครั้ง
	๖.๒.๑ การตั้งค่าฐานทดสอบเบื้องต้น

	๖.๓ การใช้ดิสก์อิมเมจ (disk image) เพื่อสร้างฐานทดสอบ
	๖.๓.๑ การเริ่มต้นทดสอบ

	๖.๔ การตั้งค่าตัวอย่างทดสอบ
	๖.๕ การเชื่อมต่อตัวอย่างทดสอบ
	๖.๖ รายละเอียดอื่น ๆ ของตัวอย่างทดสอบ
	๖.๗ กระดาษที่ใช้สำหรับการทดสอบ
	๖.๘ ภาระงานทดสอบและโปรแกรมประยุกต์สำหรับทดสอบ

	๗. วิธีทดสอบ
	๗.๑ การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง ขาดหายไปช่วงสั้น และการแปรผันของแรงดัน การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๖๐
	๗.๒ การทดสอบความทนทานต่อภาวะชั่วครู่อย่างรวดเร็วทางไฟฟ้า การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๔ และเพิ่มเติม ดังนี้
	๗.๒.๑ ถ้าตัวอย่างทดสอบมีช่องทางเข้าออกที่เหมือนกันหลายช่องทาง ให้เลือกทดสอบช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
	๗.๒.๒ สายที่มีตัวนำหลายเส้น เช่น สายสื่อสารแบบ ๕ คู่ ให้ทดสอบแบบสายเส้นเดียว
	๗.๒.๓ ทดสอบเฉพาะสายที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับการสื่อสารด้วยสายยาวเกินกว่า ๓ เมตร
	๗.๒.๔ ความยาวสายต่อระหว่างตัวอย่างทดสอบกับอุปกรณ์คู่ควบ (coupling device) ควรจะให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วง ๐.๕ เมตร ถึง ๓ เมตร

	๗.๓ การทดสอบความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๒ และเพิ่มเติม ดังนี้
	๗.๓.๑ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ต้องปล่อยเฉพาะที่พื้นผิวของตัวอย่างทดสอบที่จะถูกสัมผัสในระหว่างการใช้งาน รวมทั้งบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน เช่น การทำความสะอาด (หรือการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง) ในขณะที่ตัวอย่างทดสอบทำงานตามปรกติ
	๗.๓.๒ จำนวนจุดทดสอบจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างทดสอบ ข้อกำหนดตาม ข้อ ๘.๓.๑ และ Annex A ข้อ A.5 ของ มอก. ๑๔๕๒ จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกจุดทดสอบ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตแบบสัมผัสไม่ต้องทดสอบสำหรับขั้วต่อแบบเปิด (open connector)
	๗.๓.๓ ข้อแนะนำในการเลือกจุดทดสอบ มีแสดงไว้ใน Annex A ข้อ A.5 ของ มอก. ๑๔๕๒ โดยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเลือกจุดทดสอบสำหรับแผงแป้นอักขระ (keyboard) สวิตช์ไฟฟ้า (power switch) ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ (memory card) ช่องเสียบแผ่นวงจร (card slots) พื้นที่รอบ ๆ ช่องทางโทรคมนาคม เป็นต้น
	๗.๓.๔ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตให้ทำได้ ๒ วิธี ดังต่อไปนี้
	๗.๓.๔.๑ การปล่อยประจุแบบสัมผัสกับพื้นผิวตัวนำ และการปล่อยประจุแบบสัมผัสกับแผ่นปล่อยประจุ (coupling plane)
	๗.๓.๔.๒ การปล่อยประจุทางอากาศบริเวณที่เป็นช่องเปิด และพื้นผิวที่เป็นฉนวนในส่วนต่าง ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่ไม่สามารถทำการทดสอบการปล่อยประจุแบบสัมผัสได้ ให้ตรวจสอบหาจุดที่มีโอกาสที่จะมีการลัดข้ามผ่านอากาศ (breakdown) เมื่อผู้ใช้เข้าถึง เช่น จุดเปิดตามขอบของกุญแจ เปลือกผิวของแผงแป้นอักขระให้ทดสอบด้วยวิธีการปล่อยประจุทางอากาศ


	๗.๔ การทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. ๑๔๕๕

	๘. การประเมินผลการทดสอบ
	๘.๑ การประเมินผลของแต่ละการทดสอบ
	๘.๑.๑ ข้อกำหนดความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และแปรผันของแรงดัน
	๘.๑.๒ ข้อกำหนดความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง การขาดหายไปช่วงสั้น และแปรผันของแรงดัน
	๘.๑.๓ ข้อกำหนดความทนทานต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
	๘.๑.๔ ข้อกำหนดความทนทานต่อไฟฟ้าเสิร์จ

	๘.๒ ประเมินผลการทดสอบรวม

	๙. รายงานผลการทดสอบ
	๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
	๙.๑.๑ ชื่อผู้ทดสอบ
	๙.๑.๒ วันเวลาที่ดำเนินการทดสอบ
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