
 

 

๑๒ 

 
 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 
 
๕) หลอด LED A๖๐  ขั้ว E27 ๑๒ วัตต์     
    ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 ก.๑.๑  หลอดไฟฟ้ำ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำไม่เกิน  12  วัตต์  
 ก.๑.๒  สำมำรถรองรับและใช้งำนได้ที่แรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240 โวลต์ที่ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์  
 ก.๑.๓  ค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลูเมน 
 ก.๑.๔  อุณหภูมิสี อยู่ในช่วง 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.2.3 ต้องมี... 
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๑๓ 

 
  
    ก.๒.๓ ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบโคมไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of  

Hazardous Substances)  
    ก.๒.๔ หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้องแสดงอยู่บน
หลอดไฟ LED อย่ำงชัดเจนและถำวร 

 
๖) โคม LED High Bay 200 วัตต์    
ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
     ก.๑.๑ โคมไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240  โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
     ก.๑.๒ โคมไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน 200 วัตต์ โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง  

(Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 24,000 ลูเมน 
     ก.๑.๓ ค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 120 ลูเมน 

ต่อวัตต์ โดยทดสอบตำมมำตรฐำน IES LM-79 (Approved Method for the Electrical and Photometric 
Testing of Solid-State Lighting Devices) 

     ก.๑.๔ โคมไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ 0.90 
     ก.๑.๕ โคมไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) Nominal CCT  

ที่5,700 K ตำมมำตรฐำน ANSI C78.377  
     ก.๑.๖ โคมไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่ำ 70  
     ก.๑.๗  LED มีค่ำควำมผิดเพี้ยนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current  

Distortion: THDi) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน 15%  
     ก.๑.๘ เม็ด LED (LED Chip) จำกบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ได้แก่ Cree, Osram,  

Nichia, Lumiled, Samsung หรือเทียบเท่ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตเม็ด LED  มีอำยุกำรใช้งำน      
ไม่น้อยกว่ำ 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 พร้อม
แนบเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำควำมส่องสว่ำงตำมมำตรฐำน IES LM-80 (Approved Method: 
measuring lumen maintenance of light sources) และค ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-21 (Projecting 
long term lumen maintenance of LED light source) จำกผู้ผลิตเม็ด LED 

     ก.๑.๙ Lens ต้องท ำมำจำกวัสดุ PMMA ชนิด Optical Grade  
     ก.๑.๑๐ ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในตู้คอนโทรลกันน้ ำ เพ่ือสะดวกต่อกำร 

บ ำรุงรักษำ และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 โวลต์ (Line to 
Neutral) และมีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร 

     ก.๑.๑๑ โคมไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักโคมไม่เกิน 11 กิโลกรัม 
     ก.๑.๑๒  โคมไฟ LED ต้องมีค่ำ IP (Ingress Protection Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP65 
 

/ ก. 1.13 โคมไฟ... 
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๑๔ 

 
     ก.๑.๑๓  โคมไฟ LED ต้องผลิตจำกวัสดุชนิด Die-cast Aluminum สำมำรถทนต่อกำร 

กัดกร่อน มีควำมแข็งแรงทนต่อกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร  โดยพิจำรณำจำก ผลกำรทดสอบ Vibration Test ตำม
มำตรฐำน IEC 60598-1 ข้อ 4.20 หรือเทียบเท่ำ และผลกำรทดสอบ Resistance to Corrosion ตำม
มำตรฐำน IEC 60598-1 ข้อ 4.18 หรือเทียบเท่ำ) 

              ก.๑.๑๔   ชุดโคมไฟ LED สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient  
Temperature) อยู่ระหว่ำง 0 องศำเซลเชียส ถึง 50 องศำเซลเซียส 

 
ก.๒ ต้องมีควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 
      ก.๒.๑  ชุดขับหลอด LED ต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบ IEC/EN 55015,  IEC/EN  

61347-1, IEC /EN 61347-2-13, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 
62384 

      ก.๒.๒ โคมไฟ LED ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน “  
ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม  

    
ก.๓ คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
   ก.๓.๑ รับประกันอำยุกำรใช้งำนของโคมไฟและชุดขับไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
    ก.๓.๒ เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบ 

กิจกำรโรงงำน (รง.๔) และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ขอบข่ำย
ออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED    

    ก.๓.๓ ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบโคมไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of  
Hazardous Substances)  

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

     
ก.๔ เอกสำรที่ผู้เสนอรำคำต้องยื่นประกอบกำรพิจำรณำ 
 ก.๔.๑  เอกสำรแสดงข้อมูลทำงเทคนิคของโคมไฟแอลอีดีประกอบด้วยแคตตำล็อก (Catalog) ที ่

แสดงคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วน โดยให้ท ำเครื่องหมำยตรงข้อควำมที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนด
แต่ละข้อในแคตตำล็อกอย่ำงชัดเจน 

 ก.๔.๒ เอกสำรรำยงำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของหลอดไฟแอลอีดีเป็นไปตำมคุณสมบัติ ข้อ ก.
๑.๑ – ก.๑.๗  จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้กำรรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕  
 ก.๔.๓ เอกสำรผลกำรรับรอง(Certificate) ด้ำนควำมปลอดภัยว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก.๒   

พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบท่ีได้กำรรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕     
 ก.๔.๔ เอกสำรผลกำรทดสอบแสดงคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมข้อ ก.๓ 

     / 7. โคม ... 
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๑๕ 

 
 
๗) โคม LED FLOOD Light 100 วัตต์    
ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
     ก.๑.๑ โคมไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240 โวลต์  ควำมถ่ี 50 เฮิรตซ์ 
     ก.๑.๒ โคมไฟ LED มีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 8,500 ลูเมน 
     ก.๑.๓ ค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 85 ลูเมนต่อ 

วัตต์  โดยทดสอบตำมมำตรฐำน IES LM-79 (Approved Method for the Electrical and Photometric 
Testing of Solid-State Lighting Devices) 

     ก.๑.๔ โคมไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ 0.90 
     ก.๑.๕ โคมไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) Nominal CCT  

ที่5,700 K ตำมมำตรฐำน ANSI C78.377  
     ก.๑.๖ โคมไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่ำ 70  
     ก.๑.๗  LED มีค่ำควำมผิดเพี้ยนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current  

Distortion: THDi) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน 15%  
     ก.๑.๘ เม็ด LED (LED Chip) จำกบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ได้แก่ Cree, Osram,  

Nichia, Lumiled, Samsung หรือเทียบเท่ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตเม็ด LED  มีอำยุกำรใช้งำนไม่
น้อยกว่ำ 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 พร้อม
แนบเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำควำมส่องสว่ำงตำมมำตรฐำน IES LM-80 (Approved Method: 
measuring lumen maintenance of light sources) และค ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-21 (Projecting 
long term lumen maintenance of LED light source) จำกผู้ผลิตเม็ด LED 

     ก.๑.๙ Lens ต้องท ำมำจำกวัสดุ PMMA ชนิด Optical Grade  
     ก.๑.๑๐ ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในตู้คอนโทรลกันน้ ำ เพ่ือสะดวกต่อกำร 

บ ำรุงรักษำ และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 โวลต์ (Line to 
Neutral) และมีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร 

     ก.๑.๑๑ โคมไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักโคมไม่เกิน 11 กิโลกรัม 
     ก.๑.๑๒  โคมไฟ LED ต้องมีค่ำ IP (Ingress Protection Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP65 
     ก.๑.๑๓ โคมไฟ LED ต้องผลิตจำกวัสดุชนิด Die-cast Aluminum สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อน  

มีควำมแข็งแรงทนต่อกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร   
 
ก.๒ ต้องมีควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 
      ก.๒.๑  ชุดขับหลอด LED ต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบ IEC/EN 55015,  IEC/EN  

61347-1, IEC /EN 61347-2-13, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 
62384 

      ก.๒.๒ โคมไฟ LED ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน         
ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม      

   / ก.3 คุณสมบัติ... 
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๑๖ 

   
ก.๓ คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
   ก.๓.๑ รับประกันอำยุกำรใช้งำนของโคมไฟและชุดขับไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
    ก.๓.๒ เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบ 

กิจกำรโรงงำน (รง.๔) และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ขอบข่ำย
ออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED    

    ก.๓.๓ ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบโคมไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of  
Hazardous Substances)  

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

ก.๔ เอกสำรที่ผู้เสนอรำคำต้องยื่นประกอบกำรพิจำรณำ 
 ก.๔.๑  เอกสำรแสดงข้อมูลทำงเทคนิคของโคมไฟแอลอีดีประกอบด้วยแคตตำล็อก (Catalog) ที ่

แสดงคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วน โดยให้ท ำเครื่องหมำยตรงข้อควำมที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนด
แต่ละข้อในแคตตำล็อกอย่ำงชัดเจน 

 ก.๔.๒ เอกสำรรำยงำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของหลอดไฟแอลอีดีเป็นไปตำมคุณสมบัติ ข้อ ก. 
๑.๑ – ก.๑.๗  จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้กำรรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕  

 ก.๔.๓ เอกสำรผลกำรรับรอง(Certificate) ด้ำนควำมปลอดภัยว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก.๒   
พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบท่ีได้กำรรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕     

 ก.๔.๔ เอกสำรผลกำรทดสอบแสดงคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมข้อ ก.๓ 
  
๘) โคม LED FLOOD Light 150 วัตต์    
ก.๑ คุณสมบัติทำงเทคนิค 
     ก.๑.๑ โคมไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ 220-240  โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
     ก.๑.๒ โคมไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน 150 วัตต์ โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง  

(Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 15,000 ลูเมน 
     ก.๑.๓ ค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 100 ลูเมน 

ต่อวัตต์ โดยทดสอบตำมมำตรฐำน IES LM-79 (Approved Method for the Electrical and Photometric 
Testing of Solid-State Lighting Devices) 

     ก.๑.๔ โคมไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ 0.90 
     ก.๑.๕ โคมไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) Nominal CCT  

ที ่5,700 K ตำมมำตรฐำน ANSI C78.377  
     ก.๑.๖ โคมไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่ำ 70  
     ก.๑.๗  LED มีค่ำควำมผิดเพี้ยนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current  

Distortion: THDi) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน 15%  
/ ก. 1.8 เม็ด... 
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๑๗ 

 
     ก.๑.๘ เม็ด LED (LED Chip) จำกบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ได้แก่ Cree, Osram,  

Nichia, Lumiled, Samsung หรือเทียบเท่ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตเม็ด LED  มีอำยุกำรใช้งำนไม่
น้อยกว่ำ 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 พร้อม
แนบเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำควำมส่องสว่ำงตำมมำตรฐำน IES LM-80 (Approved Method: 
measuring lumen maintenance of light sources) และค ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-21 (Projecting 
long term lumen maintenance of LED light source) จำกผู้ผลิตเม็ด LED 

     ก.๑.๙ Lens ต้องท ำมำจำกวัสดุ PMMA ชนิด Optical Grade  
     ก.๑.๑๐ ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในตู้คอนโทรลกันน้ ำ เพ่ือสะดวกต่อกำร 

บ ำรุงรักษำ และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 โวลต์ (Line to 
Neutral) และมีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร 

     ก.๑.๑๑ โคมไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักโคมไม่เกิน 11 กิโลกรัม 
     ก.๑.๑๒  โคมไฟ LED ต้องมีค่ำ IP (Ingress Protection Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP65 
     ก.๑.๑๓ โคมไฟ LED ต้องผลิตจำกวัสดุชนิด Die-cast Aluminum สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อน  

มีควำมแข็งแรงทนต่อกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร   
 

ก.๒ ต้องมีควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 
      ก.๒.๑  ชุดขับหลอด LED ต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบ IEC/EN 55015 ,  IEC/EN 
61347 -1 , IEC /EN 61347 -2 -13 , IEC/EN 61547 , IEC/EN 61000 -3 -2 , IEC/EN 
61000-3-3, IEC/EN 62384 
   ก.๒.๒ โคมไฟ LED ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน   

ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม  
       
ก.๓ คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
   ก.๓.๑ รับประกันอำยุกำรใช้งำนของโคมไฟและชุดขับไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรอง 

จำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
    ก.๓.๒ เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบ 

กิจกำรโรงงำน (รง.๔) และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ขอบข่ำย
ออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED    

    ก.๓.๓ ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบโคมไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of  
Hazardous Substances)  

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

     
 

/ ก.4 เอกสำร ... 
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๑๘ 

 
ก.๔ เอกสำรที่ผู้เสนอรำคำต้องยื่นประกอบกำรพิจำรณำ 
 ก.๔.๑  เอกสำรแสดงข้อมูลทำงเทคนิคของโคมไฟแอลอีดีประกอบด้วยแคตตำล็อก (Catalog) ที ่

แสดงคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วน โดยให้ท ำเครื่องหมำยตรงข้อควำมที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนด
แต่ละข้อในแคตตำล็อกอย่ำงชัดเจน 

 ก.๔.๒ เอกสำรรำยงำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของหลอดไฟแอลอีดีเป็นไปตำมคุณสมบัติ ข้อ ก.
๑.๑ – ก.๑.๗  จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้กำรรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕  
 ก.๔.๓ เอกสำรผลกำรรับรอง(Certificate) ด้ำนควำมปลอดภัยว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก.๒  
พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้กำรรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕     
 ก.๔.๔ เอกสำรผลกำรทดสอบแสดงคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตำมข้อ ก.๓ 

 6. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
   ตำมพ้ืนที่ติดตั้งหลอดไฟฟ้ำในโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
 
ล าดับ ระบบ/เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน พื้นที่/อาคารที่ติดตั้ง จ านวน หน่วย 

๑ LED Tube (๖๐ cm.) 
ขนำดไม่เกิน ๙ วัตต์ 

อำคำร ๒๔ ชั้น  
(ตึกกำรุณยสภำ) 

๑,๖๒๖ หลอด 

อำคำร ๖ ชั้น  
(ตึกคุณแม่อบทิพย์) 

๑,๓๖๘ หลอด 

อำคำร ๒ ๓๐ หลอด 

อำคำร ๓ ๓๐ หลอด 

2 LED Tube (๑๒๐ cm.) 
ขนำดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ 

อำคำร ๒๔ ชั้น  
(ตึกกำรุณยสภำ) 

3,959 หลอด 

อำคำร ๖ ชั้น  
(ตึกคุณแม่อบทิพย์) 

280 หลอด 

อำคำร ๒ 280 หลอด 

อำคำร 3 560 หลอด 

3 หลอดไฟ LED A๖๐ E๒๗ Bulb ไม่เกิน 
๕ วัตต์ 

อำคำร ๒๔ ชั้น  
(ตึกกำรุณยสภำ) 

493 หลอด 

อำคำร ๖ ชั้น  
(ตึกคุณแม่อบทิพย์) 

138 หลอด 

 4                                                                                                                                                                                                                                          หลอดไฟ LED A๖๐ E๒๗ Bulb ไม่เกิน 
7 วัตต์ 

อำคำร ๒๔ ชั้น  
(ตึกกำรุณยสภำ) 

134 หลอด 

อำคำร ๖ ชั้น  
(ตึกคุณแม่อบทิพย์) 

160 หลอด 

อำคำร ๒ 40 หลอด 
ไฟริมรั้ว 30 หลอด 



 

 

๑๙ 

ล าดับ ระบบ/เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน พื้นที่/อาคารที่ติดตั้ง จ านวน หน่วย 
 

๕ 
 
หลอดไฟ LED A๖๐ E๒๗ Bulb ไม่เกิน 

12 วัตต ์

 
อำคำร ๒๔ ชั้น  
(ตึกกำรุณยสภำ) 

 
112 

 
หลอด 

 
๕ 
๖ 

 
หลอดไฟ LED A๖๐ E๒๗ Bulb ไม่เกิน 
12 วัตต ์
LED High Bay ไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์ 

อำคำร ๖ ชั้น  
(ตึกคุณแม่อบทิพย์) 

74 หลอด 

หน้ำตึกคุณแม่อบทิพย์ 
โรงอำหำร โรงครัว       
ลำนกีฬำ โรงรถ 

65 หลอด 

๗ LED Flood Light ไม่เกิน 100 วัตต ์ ไฟส่องป้ำยดำดฟ้ำ 12 หลอด 

๘ LED Flood Light ไม่เกิน 150 วัตต ์ ดำดฟ้ำ 8 หลอด 

     

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จไม่เกิน  150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
8. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
    คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนแล้วเสร็จ 
ภำยใน ระยะเวลำ 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง      
โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1  จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ  30  ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร  
- ส่งแผนกำรด ำเนินกำรรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมด  
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้ง  
- จัดท ำรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ท ำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้ง 
 แล้วเสร็จ ภำยใน 30 วัน นบัถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยเป็นต้นไป  
 

 งวดที่ 2 จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ  40  ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร  
- ติดตั้งหลอดหรือโคมหลอด LED แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ 60% ของงำนตำมสัญญำ 
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้ง  
- จัดท ำรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ทำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  
- แก้ไขงำน Defect List ตำมท่ีผู้ควบคุมงำนแจ้งให้แก้ไขท้ังหมดแล้วเสร็จ 
 แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำร ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ

ซื้อขำยเป็นต้นไป  
 

 งวดที ่3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ  30  ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้
ด ำเนินกำร  

- ติดตั้งหลอดหรือโคมหลอด LED แล้วเสร็จ 100% ของงำนตำมสัญญำ 
- จัดท ำสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด 

        / จัดท ำ... 
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- จัดท ำสรุปรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด  
- แก้ไขงำน Defect List ตำมที่ผู้ควบคุมงำนแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำร ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 
  

9. วงเงินในการจัดจ้าง 
               9.1 งำนจัดจ้ำงในครั้งนี้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 
        9.2 รำคำกลำงของงำนประกวดรำคำด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ได้ก ำหนดไว้เป็นเงิน 
จ ำนวน   ๕,๔26,089.00 บำท    (ห้ำล้ำนสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดสิบเก้ำบำทถ้วน)   
              9.3  ผู้รับจ้ำงต้องวำงหลักประกันซองอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกำรยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่น
ผ่ำนทำงระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับกำรยื่นเอกสำรข้อเสนอรำคำเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค จ ำนวน   
๒๗1,305.๐๐   บำท  (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยห้ำบำทถ้วน)  
  
10. เกณณ์การพิจารณาข้อเสนอราคา 
  ใช้เกณฑ์พิจำรรำคัดเลือกข้อเสนอรำคำกำรซื้อด้วยราคารวมต่ าสุดและต้องไม่เกินราคากลาง       
ที่ก าหนด 
 

11.  อัตราค่าปรับ 
           9.1 หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำและส่งมอบผลงำน
ให้มหำวิทยำลัยตำมเวลำที่ก ำหนดในข้อ 7 จะต้อง ช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาค่าพัสดุที่
ยังมิได้ส่งมอบ   
           9.2  หำกถูกปรับเกินร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ มหำวิทยำลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญำจ้ำงหรือ
ตัดงำนบำงส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้ำงอ่ืนเข้ำท ำงำนแทน 
 

12. เงื่อนไขการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินกำรของผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

12.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทั่วไปสำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย และจะต้อง  
ปฏิบัติตำมระเบียบและข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดในระหว่ำงด ำเนินกำร  

      12.2 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้รับจ้ำงจะต้องน ำออกนอกเขตอำคำรของมหำวิทยำลัยและส่วนที่ 
เป็นของมหำวิทยำลัยจะต้องน ำไปกองไว้อย่ำงมีระเบียบ ณ จุดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

     12.3 ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำนี้ หำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ผู้รับจ้ำง 
จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมหรือดีกว่ำ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น  

     12.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม เรื่อง ควำมปลอดภัยใน 
กำรทำงำนก่อสร้ำงและเครื่องจักรกล 
 

     / 12.5 ผู้รับจ้ำง... 
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     12.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งรำยชื่อผู้ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในอำคำรของมหำวิทยำลัยในแต่ละวันพร้อมใบลง 

ชื่อและส ำเนำบัตรประชำชน  
     12.6 ผู้รับจ้ำงจะใช้ลิฟต์เพ่ือขนของและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนได้ในช่วงนอกเวลำรำชกำร 

และช่วงเวลำอ่ืนที่มีกำรตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ำกับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย ผู้รับจ้ำงจะถือเอำควำมล่ำช้ำในกำรขนวัสดุอุปกรณ์เป็นสำเหตุของกำรขอต่ออำยุ
สัญญำมิได้  

     12.7 ผู้รับจ้ำงสำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกวัน (ยกเว้นมหำวิทยำลัยสั่งให้หยุดงำน) โดยกำรท ำงำนต้อง      
ไม่กระทบต่อกำรใช้พ้ืนที่ของหน่วยงำนและงำนที่อำจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในระดับที่เกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด
จะต้องด ำเนินกำรนอกเวลำรำชกำร  
 12.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องขออนุญำตใช้วัสดุทุกชนิดที่จะน ำมำใช้ในโครงกำรนี้ และยื่นขออย่ำงน้อย 5 วัน 
ท ำกำร ก่อนที่จะน ำมำใช้งำน โดยต้องระบุรำยละเอียดคุณสมบัติของวัสดุให้ชัดเจนรวมทั้งส่งตัวอย่ำง และ/หรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย  

12.9 กำรทดสอบคุณสมบัติหรืองำนตำมข้อก ำหนด ตลอดจนงำนทดสอบในสนำม ผู้รับจ้ำงจะต้อง 
ด ำเนินกำรเองภำยใต้กำรควบคุมงำนของมหำวิทยำลัยหรือจัดส่งไปท ำกำรทดสอบกับหน่วยรำชกำรที่มหำวิทยำลัย
เห็นชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น  

12.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องค ำนวณหำปริมำณงำนและจะต้องรับผิดชอบในควำมผิดพลำดของปริมำณ  
งำนที่เสนอ หำกมีข้อสงสัยในปริมำณงำนผู้รับจ้ำงจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถำนที่ด ำเนินกำรและจะน ำมำเป็น
ข้ออ้ำงในกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกมหำวิทยำลัยอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีกำรแก้ไขงำนหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ในแบบภำยหลังจำกในกำรเสนอรำคำฯ มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำจ่ำยให้หรือหักคืนจำกผู้รับจ้ำง 

13. การส่งมอบงาน  
13.1 หลังงำนติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ LED ผู้รับจ้ำงจะต้องอบรมกำรใช้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ท่ีได้ 

ติดตั้งใหม่ ให้กับผู้ปฏิบัติงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของอำคำร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ  
13.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อภำยในระยะเวลำ  

ทีค่ณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชก ำหนดในสัญญำซื้อขำย  
13.3 ให้ผู้รับจ้ำงแนบคู่มือกำรใช้งำนส่งมำพร้อมกับหนังสือมอบงำน อย่ำงน้อย 3 ชุด  
13.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำอุปกรณ์สำธิตพร้อมบอร์ดแสดงวิธีกำรท ำงำน เพื่อใช้ส ำหรับกำรศึกษำ 

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ทีสนใจทรำบถึงรำยละเอียดวิธีกำรท ำงำน กำรประหยัดพลังงำน และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ให้ใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำน 

14. ระยะเวลารับประกันผลงานติดตั้ง  
14.1 โดยผูร้ับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมเสียหำยของผลงำนติดตั้งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

นับถัดจำกวันที่คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชได้ตรวจรับมอบงำนงวดสุดท้ำย  
14.2 อุปกรณ์หลอด, โคมไฟLED จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ท่ียังไม่ผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 

โดยผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมเสียหำยและกำรเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ   
ผู้รับจ้ำงที่ขำดคุณภำพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือกำรปฏิบัติงำนประกอบติดตั้งไม่ได้มำตรฐำน ผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำร 
 

/ 13.3 ผู้รับจ้ำง... 
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ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดั้งเดิม ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์  
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช หำกไม่เข้ำซ่อมแซมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ ให้ผู้รับจ้ำง    
รำยอื่นเข้ำด ำเนินกำรแทน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น  

14.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำง
รำชกำรและเอกชน รวมทั้งระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ควำมเสียหำยใด ๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
 คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) 
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ประธำนกรรมกำร 
               (นำยไพรัตน์ พัดเย็น )      ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 

 
 

 ลงชื่อ..............................................กรรมกำร 
               (นำยนิมิตร  สันประเสริฐ)  เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำช ำนำญงำน  

 
 

                                      ลงชื่อ.............................................กรรมกำร 
                   (นำยไพศำล  นกอยู่)     ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 

 


