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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงำน พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 8 รำยกำร 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

 

1. ชื่อโครงการ 
            โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
 

2. ความเป็นมา  
   ตำมท่ีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนได้จัดท ำโครงกำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐเพื่อลดใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐและเป็นกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐสร้ำงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยในกำรสนับสนุน 
พพ.ให้กำรสนับสนุนแบบให้เปล่ำ (Investment Subsidy) ร้อยละ ๑๐๐ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนอนุรักษ์
พลังงำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เป็นกำรสนับสนุนค่ำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร รวมถึงกำรติดตั้งทดสอบด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน หรือสนับสนุนเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้ำนอนุรักษ์พลังงำน และเพ่ือให้โครงกำรฯ ดังกล่ำว
สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสบควำมส ำเร็จ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยนวมินท
รำธิรำชมีควำมประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยส ำหรับอุปกรณ์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน ได้แก ่หลอด
ประหยัดพลังงำน (LED)  

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน อันได้แก่ หลอดประหยัดพลังงำน (LED)  
2. เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนใน มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยกำร

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน อันได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี  
3. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชสำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์

พลังงำน  
โดยมีปริมำณงำนดังนี้ 
 

๑. หลอดประหยัดพลังงาน (LED) ประกอบด้วย 

           ๑.๑ หลอด LED Tube (๖๐ ซม.) ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์   จ ำนวน ๓,๐๕๔  หลอด 
           ๑.๒ หลอด LED Tube (120ซม.) ขนำดไม่เกิน 18 วัตต์ จ ำนวน ๕,๐๗๙  หลอด 
 

           ๑.๓ หลอด LED A60 E27 Bulb ขนำดไม่เกิน ๕ วัตต์ จ ำนวน ๖๓๑  หลอด 
 ๑.4 หลอด LED A60 E27 Bulb ขนำดไม่เกิน ๗ วัตต์ จ ำนวน  

๓๖๔  หลอด 
   ๑.5 หลอด LED A60 E27 Bulb ขนำดไม่เกิน ๑๒ วัตต์ จ ำนวน  

๑๘๖  หลอด 
           ๑.6 หลอด LED High Bay ขนำดไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์ จ ำนวน ๖๕  หลอด 
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           ๑.7 หลอด LED Flood Light ขนำดไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์ จ ำนวน ๑๒  หลอด 



 

 

๒ 

           ๑.8 หลอด LED Flood Light ขนำดไม่เกิน ๑๕๐ วัตต์ จ ำนวน ๘  หลอด 
 
 
 

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
๔.๑    ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคลที่มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อในครั้งนี้ 
๔.๒    ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียน 

ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๔.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน  ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย  เว้นแต่รัฐบำลของ           

ผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
๔.๔    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ  กับหน่วยงำนของรัฐ  ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดง 

บัญชีรำยรับ  รำยจ่ำย  หรือแสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
๔.๕    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย     

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง      ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

๔.๖    คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน  เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำ 
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

๔.๗  ผู้เสนอรำคำจะต้องรื้อถอน จัดหำ และติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงำนชุดใหม่  พร้อมทั้งท ำกำ 
ทดสอบกำรท ำงำน หลอดไฟประหยัดพลังงำนต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 

๔.๘ ผู้เสนอรำคำจะต้องตรวจสอบสถำนที่ก่อนกำรด ำเนินกำรรื้อถอน และติดตั้ง รวมถึงกำรซ่อมแซม 
สถำนที่กลับอยู่ในสภำพดีดังเดิม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมแต่ประกำรใด 

๔.๙ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอหลอดไฟประหยัดพลังงำน เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบจำกโรงงำน 
ภำยในประเทศ ทั้งนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งโครงกำร รวมถึงผู้รับจ้ำงจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีเอกสำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ฉบับจริง
มำแสดง ซึ่งเอกสำรดังกล่ำวจะต้องระบุถึงหน่วยงำนโดยตรงแนบมำในวันยื่นซอง 

๔.๑๐ ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีรื้อถอนเพ่ือรอกำรจ ำหน่ำยตำมวิธีกำรของกรมพัฒนำพลังงำน 
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด หรือตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมโดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์   
ที่กระทรวงพลังงำนก ำหนดต่อไป 

๔.๑๑ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำรวมทั้งระบบโดยรวมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำร
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงประหยัดพลังงำน LED ค่ำแรงและค่ำอะไหล่ ในระยะเวลำรับประกัน ๓ ปีหลังจำกส่ง
มอบงำน และ ค่ำภำษีค่ำอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่ต้องมีหน่วยงำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  เพ่ิมเติมจำก
รำคำที่เสนอมำ 
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5. ขอบเขตของงาน 
 

ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟ LED จ านวน 8 รายการ มีดังนี้ 

๑)  หลอดแอลอีดี ขนาดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ ขั้ว G๑๓ 
ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 ก.๑.๑  หลอดไฟ LED ต้องมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
  - หลอดไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ ๒๒๐/๒๓๐ โวลต์ ±๑๕% ควำมถี่     

๕๐ เฮิรตซ์  
  - หลอดไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน ๑๘ วัตต์ โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง  

(Luminous Flux) ไมน่้อยกว่ำ ๒,๑๐๐ ลูเมน  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ  

๑๑๕ ลูเมนต่อวัตต์  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ ๐.๙๕  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำควำมผิดเพี้ยนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic  

Current Distortion: THD) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน ๑๕% 
  - หลอดไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature: CCT) Nominal 

CCT ที่ ๕,๗๐๐ K ตำมมำตรฐำน ANSI C๗๘.๓๗๗ (๕,๖๖๗K ±๓๕๕K) 
  - หลอดไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI)  
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ 

  - หลอดไฟ LED มีค่ำมุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C ๐-๑๘๐ องศำ)  
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ องศำ  
  - หลอดไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักหลอดไม่เกิน ๒๐๐ กรัม 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ที่ก ำหนด ในข้อ ก.๑.๑ จะต้องผ่ำนกำรทดสอบตำม IES LM-๗๙-๐๘ อย่ำง
น้อย ๓ หลอด จำกห้องปฏิบัติติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ โดยผลกำรทดสอบดังกล่ำวจะต้องมี
อำยุรำยงำนผลกำรทดสอบไม่เกิน ๓ เดือน นับจำกวันที่ยื่นเสนอรำคำ  และผลกำรทดสอบจำกโรงงำนผลิต
หลอดไฟแอลอีด ี

 ก.๑.๒  ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในหลอด มีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร   และต้องมี 
วงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ ๑ กิโลโวลต์ (Line to Neutral) โดยจะต้อง
ทดสอบตำมมำตรฐำน IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ 

 ก.๑.๓   หลอดไฟแอลอีดี ต้องผ่ำนกำรทดสอบระดับกำรป้องกันฝุ่น-น้ ำ ตำมมำตรฐำน มอก. 
๕๑๓-๒๕๕๓ (Ingress Protection; IP Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP๒๐ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง 
มอก.๑๗๐๒๕ 
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ก.๑.๔  มีผลกำรทดสอบค่ำด ำรงลูเมนของเม็ดแอลอีดี (LED Chip) ตำมมำตรฐำน IES LM-๘๐  

(Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับ
กำรรับรอง ISO/IEC 17025 โดยมีผลกำรทดสอบอย่ำงน้อย ๙,๐๐๐ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตัวถัง (Nominal Case 
Temperature, Ts) ๕๕ºC, ๘๕ºC และ ๑๐๕ºC จะต้องมีค่ำด ำรงลูเมนเฉลี่ย Average lumen maintenance 
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐%  
  

ก.๑.๕ มีผลกำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดีตำมมำตรฐำน IES TM-๒๑ (Projecting long term  
lumen maintenance of LED light source) โดยอำยุกำรใช้งำนหลอดไฟแอลอีดีไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง 
(Report L๗๐) ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ที่อุณหภูมิตัวถัง 
(Nominal Case Temperature, Ts) โดยอุณหภูมิแวดล้อมทดสอบไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ºC อย่ำงน้อย ๒ หลอด จำก
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ โดยผลกำรทดสอบดังกล่ำวจะต้องมีอำยุ
รำยงำนผลกำรทดสอบไม่เกิน ๓ เดือน นับจำกวันที่ยื่นเสนอรำคำ   

 ก.๑.๖  หลอดไฟ LED มีข้ัวหลอดเป็นชนิด G๑๓ และผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนมิติขั้วหลอด  
G๑๓ IEC/EN ๖๐๐๖๑-๑ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

 ก.๑.๗ หลอดไฟ LED ต้องมีผลกำรดทอบควำมยำวหลอดเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.๒๓๖-๒๕๔๘  
จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

  ก.๑.๘ หลอดไฟ LED ตัวหลอดไฟมีสีขำวขุ่น และท ำมำจำกวัสดุชนิดโพลีคำร์บอเนต  
(polycarbonate) ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน UL๙๔ (Standard for Test for Flammability of Plastic 
Materials for Parts in Devices and Appliances) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้
กำรก ำกับของรัฐ 

 ก.๑.๙  หลอดไฟ LED สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) อยู่ 
ระหว่ำง ๐ องศำเซลเซียส ถึง ๔๕ องศำเซลเซียส โดยผ่ำนกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำน
รำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
 

ก.๒.ต้องมีควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 
  ก.๒.๑ ชุดขับหลอดแอลอีดี ที่ติดตั้งอยู่ภำยใน จะต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ 

ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Compatibility : EMC) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง 
มอก.๑๗๐๒๕ อย่ำงน้อย ดังนี้ 

   ก.๒.๑.๑ IEC/EN ๖๑๕๔๗ อุปกรณ์ส ำหรับควำมต้องกำรแสงสว่ำงทั่วไปข้อก ำหนดด้ำน 
ควำมคุ้มกันทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ   

  ก.๒.๑.๒ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๓-๒ Class C ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำง 
แม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดกำรปล่อยกระแสฮำร์มอนิก 

   ก.๒.๑.๓ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๓-๓ ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำง 
แม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงแรงดันภำยใต้ระยะเวลำต่ำง ๆ 

  ก.๒.๑.๔ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕ กำรทดสอบภูมิคุ้มกันไฟกระชำก 
/ ก.2.2 หลอดไฟ... 
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๕ 

 
 ก.๒.๒ หลอดไฟ LED ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC/EN ๕๕๐๑๕ จำกห้องปฏิบัติกำร 

ทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน 
ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
โดยเอกสำรรับรองดังกล่ำวนี้ จะต้องได้รับกำรรับรองในย่ำนแรงดันไฟฟ้ำท่ี ๒๒๐ โวลต์  ±๑๕%  

           ก.๒.๓ ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสำยตำ(Biological Safety)  
IEC/EN ๖๒๔๗๑ (Photobiological Safety of lamp and lamp Systems) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับ
กำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ 

 ก.๒.๔ ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗๖ โดยอย่ำงน้อยต้อง 
ทดสอบตำมข้อก ำหนด ข้อ ๘ PROTECTION AGAINST ACCIDENTAL CONTACT WITH LIVE PARTS, ข้อ ๙ 
MECHANICAL REQUIREMENTS FOR CAPS, ข้อ ๑๐ CAP TEMPERATURE TEST, ข้อ ๑๑ RESISTANCE TO 
HEAT, ข้อ ๑๒ RESISTANCE TO FLAME AND IGNITION, ข้อ ๑๓ FAULT CONDITIONS, ข้อ ๑๔ CREEPAGE 
DISTANCES AND CLEARANCES, ข้อ ๑๕ LAMP WITH PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE, ข้อ 
๑๖ PHOTOBIOLOGICAL HAZARD จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

            
ก.๓.คุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
 ก.๓.๑ รับประกันอำยุกำรใช้งำนของหลอดและชุดขับไม่น้อยกว่ำ  ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
 ก.๓.๒ โรงงำนผลิตหลอดไฟแอลอีดีจะต้องมีโรงงำนผลิตหลอดไฟแอลอีดีมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  

ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔) ระบุในขอบข่ำยประกอบกิจกำรว่ำ ผลิตและประกอบอุปกรณ์
ไฟฟ้ำโคมไฟ LED  

 ก.๓.๓  ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบหลอดไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHS (Restriction of  
Hazardous Substances) 

 ก.๓.๔  หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้องแสดงอยู่บน
หลอดไฟ LED อย่ำงชัดเจน 

 ก.๓.๕  โรงงำนผลิตหลอดไฟ LED จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ  
ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบข่ำยออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED 

 ก.๓.๖  หลอดไฟ LED จะตอ้งบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และ 
กำรแสดงข้อมูลของหลอดนั้น 

 ก.๓.๗  หลอดไฟ LED รองรับกำรใช้งำนโคมตะแกรงถี่แบบ ๒ หลอด/โคม ให้ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย  
(Average Illuminance) ในแนวรำบ (Eavg) ไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐ ลักซ์  ตำมรำยละเอียดในรูปที่ ๑ พร้อมแนบ
เอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕  

       / รูปที่ 1... 
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๖ 

 
 รูปที่ ๑ แสดงต ำแหน่งจุดที่วัดควำมสว่ำง 
     หมำยเหตุ 
 จุดที่ ๑ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณใต้โคม 
 จุดที่ ๒ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งก่ึงกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวฉำกกับควำม
ยำวของโคม 
  จุดที่ ๓ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสี่โคมตำมแนวขนำนกับควำม
ยำวของโคม 
 จุดที่ ๔ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวขนำนกับ
ควำมยำวของโคม 
 กำรค ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยให้ค ำนวณค่ำควำมสว่ำงในแต่ละต ำแหน่งและบันทึกค่ำควำมสว่ำง
ตำมวิธีกำรดังนี้ 
 ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย = ผลรวมของควำมสว่ำงทุกจุดที่บันทึก / จ ำนวนข้อมูลที่บันทึก 
 ก ำหนดให้ 
  พ้ืน/เพดำน/ผนังมีสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนแสง = ๐.๐% 
  สัมประสิทธิ์กำรบ ำรุงรักษำ =๑.๐ 
 
ก.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกอบพิจำรณำในวันยื่นซองประกวดรำคำดังนี้ 
 ก.๔.๑  เอกสำรแสดงข้อมูลทำงเทคนิคของโคมไฟแอลอีดีประกอบด้วยแคตตำล็อก  

(Catalog)หรือ Specification Sheet ที่แสดงคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วน โดยให้ท ำเครื่องหมำยตรงข้อควำม
ที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดแต่ละข้อในแคตตำล็อกอย่ำงชัดเจน 
 

     / ก.4.2. เอกสำร... 
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๗ 

 
 ก.๔.๒ เอกสำรรำยงำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของหลอดไฟแอลอีดีเป็นไปตำมคุณสมบัติ ข้อ ก. 

๑.๑ – ก.๑.๙ 
 ก.๔.๓ เอกสำรผลกำรรับรอง(Certificate) ด้ำนควำมปลอดภัยว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก. 

๒.๑ - ก.๒.๔   
 ก.๔.๔ เอกสำรแสดงคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมข้อ ก.๓ 
  
๒)  หลอดแอลอีดี ขนาดไม่เกิน ๙ วัตต์ ขั้ว G๑๓ 
ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 ก.๑.๑  หลอดไฟ LED ต้องมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
  -  หลอดไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ ๒๒๐/๒๓๐ โวลต์ ±๑๕% ควำมถี่ 
๕๐ เฮิรตซ์  
  - หลอดไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่ เกิน ๙ วัตต์  โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง 
(Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ลูเมน  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 
๑๑๕ ลูเมนต่อวัตต์          
  - หลอดไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ ๐.๙๕  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature: CCT) Nominal 
CCT ที่ ๕,๗๐๐ K ตำมมำตรฐำน ANSI C๗๘.๓๗๗ (๕,๖๖๗K ±๓๕๕K)  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI)  
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ 
  - หลอดไฟ LED มีค่ำควำมผิดเพ้ียนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic 
Current Distortion: THD) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน ๑๕%  
  - หลอดไฟ LED มีค่ำมุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C ๐-๑๘๐ องศำ) ไม่
น้อยกว่ำ ๒๐๐ องศำ  
  -  หลอดไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักหลอดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม 
 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ที่ก ำหนด ในข้อ ก.๑.๑ จะต้องผ่ำนกำรทดสอบตำม IES  

LM-๗๙-๐๘ อย่ำงน้อย ๒ หลอด จำกห้องปฏิบัติติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ โดยผลกำรทดสอบ
ดังกล่ำวจะต้องมีอำยุรำยงำนผลกำรทดสอบไม่เกิน ๓ เดือน นับจำกวันที่ยื่นเสนอรำคำ  และผลกำรทดสอบจำก
โรงงำนผลิตหลอดไฟแอลอีดี 

 ก.๑.๒  ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในหลอด มีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร   และต้องมี 
วงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ ๑ กิโลโวลต์ (Line to Neutral) โดยจะต้อง
ทดสอบตำมมำตรฐำน IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ 

 ก.๑.๓   หลอดไฟแอลอีดี ต้องผ่ำนกำรทดสอบระดับกำรป้องกันฝุ่น-น้ ำ ตำมมำตรฐำน มอก. 
๕๑๓-๒๕๕๓ (Ingress Protection; IP Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP๒๐ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง 
มอก.๑๗๐๒๕ 

   / ก.1.4  มีผล... 
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๘ 

 
 ก.๑.๔  มีผลกำรทดสอบค่ำด ำรงลูเมนของเม็ดแอลอีดี (LED Chip) ตำมมำตรฐำน IES LM-๘๐  

(Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับ
กำรรับรอง ISO/IEC 17025 โดยมีผลกำรทดสอบอย่ำงน้อย ๙,๐๐๐ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตัวถัง (Nominal Case 
Temperature, Ts) ๕๕ºC, ๘๕ºC และ ๑๐๕ºC จะต้องมีค่ำด ำรงลูเมนเฉลี่ย Average lumen maintenance 
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐%  

 ก.๑.๕ มีผลกำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดีตำมมำตรฐำน IES TM-๒๑ (Projecting long term  
lumen maintenance of LED light source) โดยอำยุกำรใช้งำนหลอดไฟแอลอีดีไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง 
(Report L๗๐) ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ที่อุณหภูมิตัวถัง 
(Nominal Case Temperature, Ts) โดยอุณหภูมิแวดล้อมทดสอบไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ºC อย่ำงน้อย ๑ หลอด จำก
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ โดยผลกำรทดสอบดังกล่ำวจะต้องมีอำยุ
รำยงำนผลกำรทดสอบไม่เกิน ๓ เดือน นับจำกวันที่ยื่นเสนอรำคำ   

 ก.๑.๖  หลอดไฟ LED มีข้ัวหลอดเป็นชนิด G๑๓ และผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนมิติขั้วหลอด  
G๑๓ IEC/EN ๖๐๐๖๑-๑ จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

 ก.๑.๗ หลอดไฟ LED ต้องมีผลกำรดทอบควำมยำวหลอดเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.๒๓๖-๒๕๔๘  
จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

  ก.๑.๘ หลอดไฟ LED ตัวหลอดไฟมีสีขำวขุ่น และท ำมำจำกวัสดุชนิดโพลีคำร์บอเนต  
(polycarbonate) ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน UL๙๔ (Standard for Test for Flammability of Plastic 
Materials for Parts in Devices and Appliances) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำนรำชกำรหรือภำยใต้
กำรก ำกับของรัฐ 

 ก.๑.๙  หลอดไฟ LED สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) อยู่ 
ระหว่ำง ๐ องศำเซลเซียส ถึง ๔๕ องศำเซลเซียส โดยผ่ำนกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบของหน่วยงำน
รำชกำรหรือภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

 
ก.๒.ต้องมีควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 
  ก.๒.๑ ชุดขับหลอดแอลอีดี ที่ติดตั้งอยู่ภำยใน จะต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ 

ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Compatibility : EMC) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง 
มอก.๑๗๐๒๕ อย่ำงน้อย ดังนี้ 

   ก.๒.๑.๑ IEC/EN ๖๑๕๔๗ อุปกรณ์ส ำหรับควำมต้องกำรแสงสว่ำงทั่วไปข้อก ำหนดด้ำน 
ควำมคุ้มกันทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ   

  ก.๒.๑.๒ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๓-๒ Class C ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำง 
แม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดกำรปล่อยกระแสฮำร์มอนิก 

   ก.๒.๑.๓ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๓-๓ ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำง 
แม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงแรงดันภำยใต้ระยะเวลำต่ำงๆ 

  ก.๒.๑.๔ IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕ กำรทดสอบภูมิคุ้มกันไฟกระชำก 
 ก.๒.๒ หลอดไฟ LED ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC/EN ๕๕๐๑๕ จำกห้องปฏิบัติกำร 

ทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน 
ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
โดยเอกสำรรับรองดังกล่ำวนี้ จะต้องได้รับกำรรับรองในย่ำนแรงดันไฟฟ้ำที่ ๒๒๐ โวลต์  ±๑๕%  



 

 

๙ 

           ก.๒.๓ ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสำยตำ(Biological Safety)  
IEC/EN ๖๒๔๗๑ (Photobiological Safety of lamp and lamp Systems) จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับ
กำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕ 

 ก.๒.๔ ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗๖ โดยอย่ำงน้อยต้อง 
ทดสอบตำมข้อก ำหนด ข้อ ๘ PROTECTION AGAINST ACCIDENTAL CONTACT WITH LIVE PARTS, ข้อ ๙ 
MECHANICAL REQUIREMENTS FOR CAPS, ข้อ ๑๐ CAP TEMPERATURE TEST, ข้อ ๑๑ RESISTANCE TO 
HEAT, ข้อ ๑๒ RESISTANCE TO FLAME AND IGNITION, ข้อ ๑๓ FAULT CONDITIONS, ข้อ ๑๔ CREEPAGE 
DISTANCES AND CLEARANCES, ข้อ ๑๕ LAMP WITH PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE, ข้อ 
๑๖ PHOTOBIOLOGICAL HAZARD จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

            
ก.๓.คุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
 ก.๓.๑ รบัประกันอำยุกำรใช้งำนของหลอดและชุดขับไม่น้อยกว่ำ  ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
 ก.๓.๒ โรงงำนผลิตหลอดไฟแอลอีดีจะต้องมีโรงงำนผลิตหลอดไฟแอลอีดีมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  

ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔) ระบุในขอบข่ำยประกอบกิจกำรว่ำ ผลิตและประกอบอุปกรณ์
ไฟฟ้ำโคมไฟ LED  

 ก.๓.๓  ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบหลอดไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHS (Restriction of  
Hazardous Substances) 

 ก.๓.๔  หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้องแสดงอยู่บน
หลอดไฟ LED อย่ำงชัดเจน 

 ก.๓.๕  โรงงำนผลิตหลอดไฟ LED จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ  
ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบข่ำยออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED 

 ก.๓.๖  หลอดไฟ LED จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และ 
กำรแสดงข้อมูลของหลอดนั้น 

 ก.๓.๗  หลอดไฟ LED รองรับกำรใช้งำนโคมตะแกรงถี่แบบ ๒ หลอด/โคม ให้ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย  
(Average Illuminance) ในแนวรำบ (Eavg) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ลักซ์  ตำมรำยละเอียดในรูปที่ ๑ พร้อมแนบ
เอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง มอก.๑๗๐๒๕  

         / รูปที่ 1... 
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๑๐ 

 
 
รูปที่ ๑ แสดงต ำแหน่งจุดที่วัดควำมสว่ำง 
    หมำยเหตุ 
 จุดที่ ๑ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณใต้โคม 
 จุดที่ ๒ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งก่ึงกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวฉำกกับควำม
ยำวของโคม 
  จุดที่ ๓ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสี่โคมตำมแนวขนำนกับควำม
ยำวของโคม 
 จุดที่ ๔ ค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวขนำนกับ
ควำมยำวของโคม 
 กำรค ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยให้ค ำนวณค่ำควำมสว่ำงในแต่ละต ำแหน่งและบันทึกค่ำควำมสว่ำง
ตำมวิธีกำรดังนี้ 
 ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย = ผลรวมของควำมสว่ำงทุกจุดที่บันทึก / จ ำนวนข้อมูลที่บันทึก 
 ก ำหนดให้ 
  พ้ืน/เพดำน/ผนังมีสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนแสง = ๐.๐% 
  สัมประสิทธิ์กำรบ ำรุงรักษำ =๑.๐ 

 
ก.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกอบพิจำรณำในวันยื่นซองประกวดรำคำดังนี้ 
 ก.๔.๑  เอกสำรแสดงข้อมูลทำงเทคนิคของโคมไฟแอลอีดีประกอบด้วยแคตตำล็อก  

(Catalog)หรือ Specification Sheet ที่แสดงคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วน โดยให้ท ำเครื่องหมำยตรงข้อควำม
ที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดแต่ละข้อในแคตตำล็อกอย่ำงชัดเจน 

/ ก.4.2 เอกสำร... 
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๑๑ 

 
 ก.๔.๒ เอกสำรรำยงำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของหลอดไฟแอลอีดีเป็นไปตำมคุณสมบัติ ข้อ ก.
๑.๑ – ก.๑.๙ 
 ก.๔.๓ เอกสำรผลกำรรับรอง(Certificate) ด้ำนควำมปลอดภัยว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก.
๒.๑ - ก.๒.๔   
 ก.๔.๔ เอกสำรแสดงคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมข้อ ก.๓ 
 
๓)  หลอดแอลอีดี A๖๐  ขนาดไม่เกิน ๕ วัตต์ ขั้ว E ๒๗  
    ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 ก.๑.๑  หลอดไฟฟ้ำ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน  5  วัตต์  
 ก.๑.๒  สำมำรถรองรับและใช้งำนได้ที่แรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240 โวลต์ที่ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์  
 ก.๑.๓  ค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 450 ลูเมน 
 ก.๑.๔  อุณหภูมิสี  6,500 ºK ตำมมำตรฐำน ANSI C๗๘.๓๗๗ (Table 1) 
 ก.๑.๕  มุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่ำ 180 องศำ 
 ก.๑.๖   ค่ำ Power Factor ไม่น้อยกว่ำ 0.5 
 ก.๑.๗   ขั้วหลอดแบบ E27 
 ก.๑.๘  ชุดขับหลอดต้องอยู่ภำยในหลอด  
 ก.๑.๙  สำมำรถท ำงำนได้ปกติท่ีอุณหภูมิแวดล้อม 0-40 องศำเซลเซียส 
 
ก.๒ คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
   ก.๒.๑ รับประกันอำยุกำรใช้งำนของโคมไฟและชุดขับไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง
จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
    ก.๒.๒ เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำน  (รง.๔ ) และได้ รับกำรรับ รองมำตรฐำน  ISO 9001 :2015  และ ISO 
14001:2015 ขอบข่ำยออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED    
    ก.๒.๓ ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบโคมไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of 
Hazardous Substances)  
    ก.๒.๔ หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรอง
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้อง
แสดงอยู่บนหลอดไฟ LED อย่ำงชัดเจนและถำวร     
 
 ๔)  หลอด LED A๖๐  ขั้ว E27 ๗ วัตต์     
    ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 ก.๑.๑  หลอดไฟฟ้ำ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำไม่เกิน  7  วัตต์  
 ก.๑.๒  สำมำรถรองรับและใช้งำนได้ที่แรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240 โวลต์ที่ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์  
 ก.๑.๓  ค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 600 ลูเมน 
 ก.๑.๔  อุณหภูมิสี อยู่ในช่วง 6,500 ºK ตำมมำตรฐำน ANSI C๗๘.๓๗๗ (Table 1) 
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