
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน (จัดซื้อหลอดไฟแสงสวาง LED พรอมติดตั้ง)
หนวยงานเจาของโครงการ งานอาคารสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 18,214,380.- บาท
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวนเงิน 18,214,380.-บาท

๓.๑ Post top LED ขนาดไมเกิน 30 วัตต จํานวน 54 หลอด ๆ ละ 18,500.-บาท
เปนเงิน   999,000.-บาท

3.๒ LED tube (60 cm.) ขนาดไมเกิน 9 วัตต จํานวน  652  หลอด ๆ ละ 450.-บาท
เปนเงิน  293,400.-บาท

3.3 LED tube (120 cm.) ขนาดไมเกิน 18 วัตต จํานวน  16,333 หลอด ๆ ละ 500.-บาท
เปนเงิน 8,166,500.-บาท

3.4 LED A60 E27 Bulb ขนาดไมเกิน 9 วัตต จํานวน 1,985 หลอด ๆ ละ 220.-บาท
เปนเงิน 436,700.-บาท

3.5 LED MR16 (Non-Dimmable) ขนาดไมเกิน 6 วัตต จํานวน 54 หลอด ๆ ละ 410.-บาท
เปนเงิน 22,140.-บาท

3.6 LED PAR (Dimmable) ขนาดไมเกิน 18 วัตต จํานวน 522 หลอด ๆ ละ 1,500.-บาท
เปนเงิน 783,000.-บาท

3.7 LED High Bay ขนาดไมเกิน 85 วัตต จํานวน 35 หลอด ๆ ละ 10,800.-บาท
เปนเงิน 378,000.-บาท

3.8 LED High Bay ขนาดไมเกิน 155 วัตต จํานวน 166 หลอด ๆ ละ 14,900.-บาท
เปนเงิน 2,473,400.-บาท

3.9 LED Flood light ขนาดไมเกิน 200 วัตต จํานวน 138 หลอด ๆ ละ 18,480.-บาท
เปนเงิน  2,550,240.-บาท

3.10 LED Flood light ขนาดไมเกิน 350 วัตต จํานวน 64 หลอด ๆ ละ 33,000.-บาท
เปนเงิน  2,112,000.-บาท

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
๔.๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๕.๑ นายดนุพล  ปลื้มใจ
๕.๒ นายวิโรจน  ศักดิ์สองเมือง
๕.๓ นายอุสมาน  แวโด
5.4  นายมูฮามะ  มะสง



                    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) 
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ และโคมไฟ LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จ านวน 1 
โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 
 
1. ความเป็นมา 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐ ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา” ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์ ได้รับการคัดเลือก และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการดังกล่าว  

ภายใต้การสนับสนุนการลงทุนโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะท าการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหลอดไฟ
ฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED  เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน คุ้มค่าต่อการใช้งาน และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการฯ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

2) เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนและสนับสนุน
การด าเนินการตามแผนอนุรักษาพลังงาน 20 ปี 

3) น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
4) เพื่อให้เกิดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารควบคุมของภาครัฐ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีด้าน

การอนุรักษ์พลังงานเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 

3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้ว่าจ้าง) ด าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้พลังงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
อนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้ง ทดสอบ หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อทดแทน
หลอดไฟฟ้าส่องสว่างเดิม 

 

 
ล าดับ 

 
รายละเอียด 

ขนาด จ านวน งบประมาณ 
(บาท) พิกัด หน่วย จ านวน หน่วย 

(1) ค่าสนับสนุนการลงทุน 
Post Top LED   ไม่เกิน 30 วัตต์ 54 หลอด 999,000 

LED Tube (60 cm.) ไม่เกิน 9  วัตต์ 652 หลอด 293,400 

LED Tube (120 cm.) ไม่เกิน 18  วัตต์ 16,333 หลอด 8,166,500 
LED A60 E27 Bulb ไม่เกิน 9  วัตต์ 1,985 หลอด 436,700 



LED MR16 (Non-Dimmable)   ไม่เกิน 6 วัตต์ 54 หลอด 22,140 
LED PAR (Dimmable) ไม่เกิน 18 วัตต์ 522 หลอด 783,300 
LED High Bay ไม่เกิน 85 วัตต์ 35 หลอด 378,000 
LED High Bay ไม่เกิน 200 วัตต์ 166 หลอด 2,473,400 
LED Flood light ไม่เกิน 155 วัตต์ 138 หลอด 2,550,240 
LED Flood light ไม่เกิน 350 วัตต์ 64 หลอด 2,112,000 
      

      

รวม  18,214,380 
 
รายละเอียดระบบ/เทคโนโลยี 

ล าดั
บ 

อาคาร/สถานที ่

ชนิดของโคมไฟและหลอดไฟ ที่ได้รับการสนับสนุน 

LED 
Tube 
ไม่เกิน 

9 
วัตต์ 

LED 
Tube 
ไม่เกิน 
18 
วัตต์ 

LED 
A60 
E27 
Bulb 
ไม่เกิน 

9 
วัตต์ 

LED 
Par 

ไม่เกิน
18W 

LED 
High 
Bay 

ไม่เกิน 
85 
วัตต์ 

LED 
High 
Bay 

ไม่เกิน 
155 
วัตต์ 

Post 
Top 
LED 

ไม่เกิน 
30 
วัตต์ 

LED 
MR1
6 , ไม่
เกิน 6 
วัตต์ 

LED 
Floodligh
t ไม่เกิน 

200 วัตต์ 

LED 
Floodligh
t ไม่เกิน 

200 วัตต์ 

1 อาคารเรียน 1  0 240 0 0   0   0 0   

2 อาคาร 3 (UBI) 15 345 18 0 
 

0   0 0   

3 
อาคาร 4 (สถาบันวิจัย
ฯ) 0 311 0 0 

 
0   0 4   

4 
อาคารเรียน 5 (คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ) 0 400 7 4 

 
0   0 0   

5 
อาคารเรียน 6 
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์) 0 175 0 0 

 
0   0 0   

6 
อาคาร 7 (บรรณราช
นครินทร์) 6 1080 0 0 

 
0   0 16   

7 
อาคาร 8 (ยะลา
พาเลซ) 2 215 60 0 

 
0   0 0   

8 
อาคารเรียน 9 (ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ฯ) 45 716 30 0 

 
0   0 4   

9 
อาคารเรียน 10A 
(ศิลปะ) 0 163 45 0 

 
0   0 4   

10 
อาคารเรียน 10B 
(ศิลปะ) 2 150 10 0 

 
0   4 0   

11 

อาคารเรียน 15 
(ภาควิชา
เกษตรศาสตร์) 0 100 0 0 

 
0   0 0   

12 

อาคารเรียน 16 
(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 0 106 60 0 

 
0   0 0   



13 อาคาร 18  0 260 0 0 
 

0   0 4   

14 อาคาร 20 0 2346 55 0 
 

0   50 8   

15 
อาคาร 21 หอประชุม
ใหญ่ 240 660 460 310 

 
24   0 38   

16 
อาคาร 22 (อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา) 22 1030 240 16 

 
48   0 4   

17 
อาคารเรียน 23 (คณะ
วิทยาการจัดการ) 22 1920 0 0 

 
8   0 8   

18 
อาคาร 24 (อาคาร
สังคมศาสตร์) 0 3170 644 28 35 48   0 0   

19 
อาคาร 25 (อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 40 1995 56 12 

 
0   0 0   

20 
อาคารศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 6 34 0 0 

 
0   0 8   

21 งานอาคารสถานที ่ 5 90 43 0 
 

0   0 0   

22 อาคารพัสด ุ 5 135 76 0 
 

0   0 0   

23 อาคารป้อมยาม 0 26 0 0 
 

0   0 0 8 

24 
อาคารหน่วย
ยานพาหนะ 2 20 0 0 

 
0   0 0   

25 อาคารหอประชุมเล็ก 0 180 120 150 
 

38   0 8   

26 ไฟสนาม 0 0 20 0   0 27 0 0   

27 ทางเดินโรงอาหาร 30 0 0 0 
 

0   0 0   

28 ที่จอดรถหลังศูนย์วิทย ์ 0 20 0 0 
 

0   0 0   

29 รั้วมหาวิทยาลยั 0 66 10 2 
 

0   0 0 12 

30 เสาไฟสนาม 0 0 0 0 
 

0 23 0 0 34 

31 ลานเปตอง 0 4 0 0 
 

0 4 0 0   

32 ศูนย์อาหาร 0 96 0 0 
 

0   0 0   

33 อาคารหอจามจุร ี 7 72 0 0 
 

0   0 0   

34 อาคารหอชาย 4  28 36 0 0 
 

0   0 4   

35 อาคารหอหญิง 5 74 12 0 0 
 

0   0 4   

36 อาคารหอหญิง 6 72 12 0 0 
 

0   0 4   

37 อาคารโรงเรียสาธิต 29 148 31 0 
 

0   0 8   

38 บริเวณทั่วไป 0 0 0 0 
 

0   0 12 10 

 
Total 652 

1633
3 

198
5 522 35 166 54 54 138 64 

 
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ และจ านวนได้ตามความเหมาะสมตามหน้างานติดต้ัง 

 



 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนติิบุคคลที่จดทะเบียนในวตัถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการผลติหรือจ าหน่ายหรือตดิตั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
แอลอีดี ไว้กับกระทรวงพานิชย ์

2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไดร้ับ
ผลของการสั่งให้นิตบิุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ 

3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไดม้ี
ค าสั่งให้สละสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญาตามก าหนด  

6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชี  รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7 บุคคลหรือนิติบคุคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนนิการจดัซืด้จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

8  ผู้เสนอราคาต้องมผีลงานติดตั้งโคมไฟหรือหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในสญัญาเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าวงเงิน
ว่าจ้าง ในระยะเวลา ๕ ปี และเปน็ผลงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ (นับจากวันรับมอบงานงวดสุดทา้ยจนถึงวันยื่น
เสนอราคา) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละทิ้งงาน และต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ส าเนาสัญญาคู่ฉบับ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาโดยเปน็คู่สญัญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่นหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เช่ือถือได ้

9 ผู้เสนอราคาจะต้องคิดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่ารื้อถอน ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเครือ่งมือเครื่องจักร ค่า
ด าเนินการ ค่าก าจดัซาก ภาษีมลูคา่เพิ่ม และอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับงาน 

 
5. เง่ือนไขอื่นๆ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอสงวนสิทธิ้ยกเลิกสัญญา หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
 

6.  คุณลักษณะเฉพาะหลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังงานชนิด LED (Light-emitting diode) พร้อมชุดติดต้ัง (ถ้ามี) และ
ข้อก าหนดในการติดต้ัง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED 

 
6.1 ขอบเขตของงาน 

รายละเอียดคุณลักษณะนี้ก าหนดความต้องการส าหรับหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมติดตั้งดังนี้ 
6.1.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการการตดิตั้งหลอดไฟ LED ตามขนาดที่ก าหนดไว้ ในระยะเวลาตามสญัญา 



6.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนขั้วหลอดที่ช ารุด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเสนอ โดยไม่มีข้อโต้แย้งส าหรับขั้ว
หลอดไฟทุกประเภท 

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแกไ้ขหากพบเห็นว่ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ช ารดุ และแจ้งผู้ว่าจา้งให้รับทราบเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขหากสาเหตุที่พบเห็นต้องปรับปรุงทั้งระบบ 

6.1.4 ผู้รับจ้างต้องมีจดหมายแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และผูร้ับจ้างต้องรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
6.1.5 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED และโคมไฟทุกชนิด ควรเปน็ผลิตภณัฑ์ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อให้สะดวก

ต่อการรับประกันและเปลี่ยนเมื่อเกิดการช ารุดเสยีหาย 
 

6.2 มาตรฐาน :  หลอดประหยดัพลังงานแบบ LED ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี ้
6.2.1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 61547 หรือเทียบเท่า 
6.2.2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 หรือเทียบเท่า 
6.2.3 ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-3 หรือเทียบเท่า 
6.2.4 IES-LM–80-08 (การทดสอบเกี่ยวกับอายุการใช้งานของ LED) 
6.2.5 โรงงานผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
6.2.6 มาตรฐานตามที่ก าหนดในรายละเอียดชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน LED รับรองโดยสถาบันหรือห้องทดสอบที่ได้

มาตรฐาน  ISO/IEC 17025  
 
6.3 รายละเอียดชุดหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED  ต้องมีคุณลักษณะดังน้ี  
6.3.1 หลอด LED ไม่เกิน 18 วัตต์ ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์T8 ขนาด 36 วัตต์ มีคุณลักษณะดังน้ี 

- หลอดไฟแอลอีดสีามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์  ความถี่ 50 เฮิร์ต 
- ก าลังไฟฟ้ารวมไมเ่กิน 18 วัตต์ และขั้วหลอดเป็นชนิด G13  
- ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95  
- ค่าความผดิเพี้ยนฮารม์อนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi)ด้านเข้าไม่เกิน 15% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง(Luminous Flux)ไม่น้อยกว่า 2,100 lm 
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 140 lm/W 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 140 องศา 
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature)Nominal CCT ที่ 6,500 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตาม

มาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI)ไม่น้อยกว่า 80  
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษทัผู้ผลติที่มีความน่าเชื่อถื่อ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ Philips Lumiled หรือ 

Osramหรือเทียบเท่า 
- เม็ด LED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test report) โดยเม็ด

LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ที่อายุไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุ
ตามมาตรฐาน IES TM-21) 

- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไมเ่ห็นเม็ด และเป็นมติรต่อสายตาซึ่งต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 
62471 Photobiological Safety of Lamp Systems(Eye Safety) ประเภทกลุม่ความเสี่ยง (Risk Group) 
ระดับ 0 (Exempt) 

- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗๖ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗๘ หรือเทียบเท่า 



- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN๕๕๐๑๕, IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๒, 

IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๓ และ IEC/EN๖๑๕๔๗ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรอง มอก.1955- 2551 บริภณัฑส์่องสว่างและบริภณัฑ์ที่คลา้ยกัน:ขีดจ ากัดสัญญาณ

รบกวนวิทย ุ
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements 

of Solid-state Lighting product 
- ชุดขับหลอดแอลอดีี (LED Driver Board) ต้องติดตั้งอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกัน แรงดันกระชาก (Surge 

Protection) ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 กิโลโวลต์ (Line-Line) ทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5 
- หลอดไฟมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 
- หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสวา่งเริ่มต้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่นอ้ยกว่า ๒๕ องศาเซลเซยีส โดยเมือ่วัดอุณหภมูิ
ที่ส่วนประกอบตา่งๆภายในโคม เช่น LED หรือ LED Module และตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) เมื่อเปิดใช้งานท่ี
อุณหภูมิแวดล้อมของตัวโคมไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซยีส  อุณหภมูิที่ส่วนประกอบต่างๆต้องไม่เกินพิกัดของ
อุปกรณ์นั้นๆ  

- หลอดไฟไดร้ับฉลากผลติภณัฑ์เบอร์ 5  
6.3.2 หลอด LED ไม่เกิน ๙ วัตต์ ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์T8 ขนาด ๑๘ วัตต์ มีคุณลักษณะดังน้ี 

- หลอดไฟแอลอีดสีามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์  ความถี ่50 เฮิร์ต 
- ก าลังไฟฟ้ารวมไมเ่กิน 9 วัตต์  
- ขั้วหลอดเป็นชนิด G13  
- ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95 
- ค่าความผดิเพี้ยนฮารม์อนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi) ด้านเข้าไม่เกิน 15% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux)ไม่น้อยกว่า 1,000 lm 
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy)ไม่น้อยกว่า 130 lm/W 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 140 องศา  
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature) Nominal CCT ที่ 6,500 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตาม

มาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI)ไม่น้อยกว่า 80   
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษทัผู้ผลติที่มีความน่าเชื่อถื่อ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ Philips Lumiled หรือ 

Osram หรือเทียบเท่า 
- เม็ด LED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test report) โดยเม็ด

LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า70 % (L70)ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุตาม
มาตรฐาน IES TM-21) 

- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไมเ่ห็นเม็ด และเป็นมติรต่อสายตาซึ่งต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 
62471 Photobiological Safety of Lamp Systems(Eye Safety) ประเภทกลุม่ความเสี่ยง (Risk Group) 
ระดับ 0 (Exempt) 

- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗๖ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN ๖๒๗๗8 หรือเทียบเท่า 



- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN๕๕๐๑๕, IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๒, 

IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๓ และ IEC/EN๖๑๕๔๗ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรอง มอก.1955- 2551 บริภณัฑส์่องสว่างและบริภณัฑ์ที่คลา้ยกัน:ขีดจ ากัดสัญญาณ

รบกวนวิทย ุ
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements 

of Solid-state Lighting product 
- ชุดขับหลอดแอลอดีี (LED Driver Board) ต้องติดตั้งอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge 

Protection) ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 กิโลโวลต์ (Line-Line) ทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5 
- หลอดไฟมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 
- หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสวา่งเริ่มต้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่นอ้ยกว่า ๒๕ องศาเซลเซยีส โดยเมือ่วัดอุณหภมูิ
ที่ส่วนประกอบตา่งๆภายในโคม เช่น LED หรือ LED Module และตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) เมื่อเปิดใช้งานท่ี
อุณหภูมิแวดล้อมของตัวโคมไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซยีส  อุณหภมูิที่ส่วนประกอบต่างๆต้องไม่เกินพิกัดของ
อุปกรณ์นั้นๆ  

- หลอดไฟไดร้ับฉลากผลติภณัฑ์เบอร์ 5  
6.3.3 หลอด LED Bulb ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์  มีคุณลักษณะดังน้ี 

- หลอดไฟแอลอีดีสามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ220 - 240 โวลต์ ความถี ่50 เฮิร์ต 
- ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง(Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 800 lm 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy)ไม่น้อยกว่า 100 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) 

ของค่าความสว่างเบื้องต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที่ 6,500 K โดยมีค่าความคลาดเด

คลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ตัวหลอดไฟเป็นวัสดุสีขาวขุ่น  
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN๕๕๐๑๕, IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๒, 

IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๓ และ IEC/EN๖๑๕๔๗ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดตั้งในตัวเองส าหรับ

การใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าที่มีย่านเกิน 50 โวลต์ 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรอง มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน:ขีดจ ากัดสัญญาณ

รบกวนวิทย ุ
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements 

of Solid-state Lighting product 
- หลอดไฟไดร้ับฉลากผลติภณัฑ์เบอร์ 5  



6.3.4 หลอด LED MR 16 ฮาโลเจน ขนาดไม่เกิน  6 วัตต์ ทดแทนหลอดฮาโลเจนขนาด 50วัตต์ มีคุณลกัษณะดังน้ี 
- หลอดไฟแอลอีดีมีก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 6 วัตต์  , ขั้วหลอดชนิด GU 5.3  
- สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าพิกัด 12 โวลตไ์ด้โดยหากจ่ายจากระบบแรงดันไฟกระแสสลับ  230 โวลต์ ± 10 %

ความถี5่0 เฮริ์ต จะด าเนินการตดิตั้งอุปกรณ์แปลงแรงดันให้คงเหลอืแรงดันไฟฟ้าพิกัด 12 โวลต ์
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกวา่  400 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 70 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ของ

ค่าความสว่างเบื้องต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature : CCT) ที่ 3,000 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเปน็ตาม

มาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 24 - 36 องศา 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62471 Photobiological Safety of Lamp Systems 

(Eye Safety) ประเภทกลุม่ความเสี่ยง (Risk Group) ระดับ 0 (Exempt) 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN๕๕๐๑๕, IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๒, 

IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๓ และ IEC/EN๖๑๕๔๗ หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ตดิตั้งในตัวเองส าหรบั

การใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าที่มีย่านเกิน 50 โวลต ์
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements 

of Solid-state Lighting product 

    6.3.5  รายละเอียดคุณลักษณะของหลอด LED PAR 38 ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 18 W  มีคุณลักษณะดังน้ี 
- หลอดไฟแอลอีดสีามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์  ความถี่ 50 เฮิรต์ 
- ก าลังไฟฟ้ารวมไมเ่กิน 18 วัตต์ , ขั้วหลอด E27 , สามารถหรี่แสงได้(Dim) 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง(Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 10๐๐ lm 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy)ไม่น้อยกว่า 75 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ช่ัวโมง 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 90 
- ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
-  มีมุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 15 - 25 องศา 
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที่ 2,700 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน

เป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- มอก.1955- 2551 บริภณัฑส์่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวนวิทย ุ
- ได้รับการรรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62471 Photobiological Safety of Lamp Systems (Eye Safety)  
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ตดิตั้งในตัวเองส าหรบั

การใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าที่มีย่านเกิน 50 โวลต ์
- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 



- หลอดไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN๕๕๐๑๕, IEC/EN๖๑๐๐๐-
๓-๒, IEC/EN๖๑๐๐๐-๓-๓ และ IEC/EN๖๑๕๔๗ หรือเทียบเท่า 

- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements 
of Solid-state Lighting product 

6.3.6   คุณลักษณะโคมไฟ LED ฟลัดไลท์ ขนาดไม่เกิน  200 W   มีคุณลักษณะดังน้ี 
            ๑. LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบตัิ ประกอบด้วย 

- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบรษิัทผู้ผลติที่มีความนา่เชื่อถือ ได้แก่ Lumiled  หรือ Cree หรือ  Nichia  หรือ LG 
หรือ  Osram หรือเทียบเท่า 

- เม็ด LED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test report) โดยเม็ด
LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า70 % (L70)ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุตาม
มาตรฐาน IES TM-21) 

๒.ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 

220 - 240  Va.c. , 50 Hz 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (@Tc max) ประกอบส าเร็จภายในโคม

แยกจากชุด LED เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๑๓๔๗-๒-๑๓ หรือ เทียบเท่า 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๒๓๘๔ หรือ เทียบเท่า 

๓.โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัต ิประกอบด้วย 

- โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ ์ 
- โคมไฟแอลอีดีใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 200 วัตต ์ )รวมตัวขับกระแสแล้ว(    
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi)  

ด้านเข้าไม่เกินร้อยละ 15% 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 22,๐๐๐ ลเูมน 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy)ของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๑1๐ ลูเมน ตอ่วัตต ์
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที ่5,700 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน

เป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377   
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๗๐  
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก .1955- 2551 บรภิัณฑ์ส่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวน

วิทยุ     
- ตัวโคมต้องผลติจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum      
- โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Resistance to Corrosion  
- โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Wind Force test 
- โคม LED ต้องผ่านการทดสอบระดับการป้องกันน้ าและฝุ่น โดยมีคา่ IP (International Protection Rating) ไม่

น้อยกว่า IP ๖๖ 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบระดับการป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK08  



- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Shock test 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Thermal test 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Endurance test 
- โคมไฟแอลอีดีมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า ๑5 กิโลโวลต์ (Line-Neutral) 

ติดตั้งมาภายในตัวโคม 
- โคมไฟแอลอีดีเหมาะสมต่อการใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมในช่วง -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard) IEC/EN ๖๐๕๙๘-๒-๕

(Particular requirements: Section Five – Floodlights)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน EMC (IEC/EN ๕๕๐๑๕ Emission – Electrical lighting and similar 

equipment, IEC ๖๑๕๔๗ Immunity – Equipment for general lighting purposes, IEC/EN ๖๑๐๐๐-3-2 
Limitation of harmonic current emission, IEC/EN ๖๑๐๐๐ -๓-๓ Limitation of voltage fluctuation and 
flicker) 

- โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไมน่้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงความสว่างไดไ้ม่น้อยกว่า 70% (L70) 
ของค่าความสว่างเริม่ต้น ที่อุณหภมูิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส 

- ผลิตภณัฑ์โคมไฟแอลอดีีผลิตจากโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐1 และ ISO 14001 
-  รายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-๗๙ หรือเทียบเท่า  

6.3.7 คุณลักษณะโคมไฟ LED ฟลัดไลท์ ขนาดไม่เกิน  350 W   มีคุณลักษณะดังน้ี 
๑. LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบตัิ ประกอบด้วย 

- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบรษิัทผู้ผลติที่มีความนา่เชื่อถือ ได้แก่ Lumiled  หรือ Cree หรือ  Nichia  หรือ LG 
หรือ  Osram หรือเทียบเท่า 

- เม็ด LED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test report) โดยเม็ด
LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า70 % (L70)ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุตาม
มาตรฐาน IES TM-21) 

๒.ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 

220 - 240  Va.c. , 50 Hz 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (@Tc max) ประกอบส าเร็จภายในโคม

แยกจากชุด LED เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๑๓๔๗-๒-๑๓ หรือ เทียบเท่า 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๒๓๘๔ หรือ เทียบเท่า 

            ๓.โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

- โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ ์ 
- โคมไฟแอลอีดีใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 350 วัตต ์ )รวมตัวขับกระแสแล้ว(    
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9  



- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi)  
ด้านเข้าไม่เกินร้อยละ 15% 

- โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 35,๐๐๐ ลเูมน 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๑0๐ ลูเมน ต่อวัตต ์
- ค่าอุณหภมูิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที่ 5,700 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน

เป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377   
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๗๐  
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก .1955- 2551 บรภิัณฑ์ส่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวน

วิทยุ           
- ตัวโคมต้องผลติจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum 
- โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Resistance to Corrosion  
- โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Wind Force test 
- โคม LED ต้องผ่านการทดสอบระดับการป้องกันน้ าและฝุ่น โดยมีคา่ IP (International Protection Rating) ไม่

น้อยกว่า IP ๖๖ 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบระดับการป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK08  
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Shock test 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Thermal test 
- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Endurance test    
- โคมไฟแอลอีดีมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge Protection) ไดไ้ม่น้อยกว่า ๑5 กิโลโวลต์ (Line-Neutral) 

ติดตั้งมาภายในตัวโคม  
- โคมไฟแอลอีดีเหมาะสมต่อการใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมในช่วง -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย (Safety Standard) IEC/EN ๖๐๕๙๘-๒-๕

(Particular requirements: Section Five – Floodlights)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน EMC (IEC/EN ๕๕๐๑๕ Emission – Electrical lighting and similar 

equipment, IEC ๖๑๕๔๗ Immunity – Equipment for general lighting purposes, IEC/EN ๖๑๐๐๐-3-2 
Limitation of harmonic current emission, IEC/EN ๖๑๐๐๐ -๓-๓ Limitation of voltage fluctuation and 
flicker) 

- โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไมน่้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงความสว่างไดไ้ม่น้อยกว่า 70% )L70) 
ของค่าความสว่างเริม่ต้น ที่อุณหภมูิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส 

- ผลิตภณัฑ์โคมไฟแอลอดีีผลิตจากโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐1 และ ISO 14001 
- รายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-๗๙ หรือเทียบเท่า 

6.3.8  คุณลักษณะโคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่เกิน  85 วัตต์  มีคณุลักษณะดังน้ี 

            ๑.LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบตัิ ประกอบด้วย 

- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบรษิัทผู้ผลติที่มีความนา่เชื่อถื่อ ได้แก่ Lumiled  หรือ Cree หรือ  Nichia  หรือ LG 
หรือ Osram  หรือเทียบเท่า 



- เม็ดLED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘0 (LM-๘0 Test reportโดยเมด็LED 
นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไมน่้อยกว่า70 % (L70)ท่ีอายุไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุตาม
มาตรฐาน IES TM-21) 

๒.ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 

220 - 240  Va.c. , 50 Hz 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (@Tc max) ประกอบส าเร็จภายในโคม

แยกจากชุด LED เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม 
- อุณหภูมิตัวถัง ณ จุดที่ก าหนด (Case Temperature, Tc) สามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver)  มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) 
- ตัวขับกระแสต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า   
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๒๓๘๔ หรือ เทียบเท่า 

           ๓.โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

- โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ ์ 
- โคมไฟแอลอีดีใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 8๕ วัตต์  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi) ด้าน

เข้าไมเ่กิน ๑๕ % 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐ ลเูมน  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูเมนต่อวัตต์  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าอณุหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที่ ๖,๕๐๐Kโดยมีคา่

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377   
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก .1955- 2551 บรภิัณฑ์ส่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวน

วิทยุ 
- ตัวโคมต้องผลติจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminumและ Len ต้องท ามาจากวัสดุโพลคีาร์บอเนต (Polycarbonate)  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่า IP (International Protection Rating) ไม่น้อยกว่า IP๖๕  
- โคมไฟแอลอีดีมรีะดับการป้องกันการกระแทก IK๐๗  
- โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไมน่้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงความสว่างได้ไม่นอ้ยกว่า 70% 

(L70) ของค่าความสว่างเริ่มต้น ทีอุ่ณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซยีส 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นมาตรฐานด้านความปลอดภัย(Safety Standard) IEC๖๐๕๙๘-๒-๑ (Particular requirements 

Section One-Fixed general purpose luminaires)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC๖๒๔๗๑Photo biological Safety of Lamp Systems (Eye 

Safety)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN ๖๒๗๗8 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 



- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน EMC (IEC/EN ๕๕๐๑๕ Emission – Electrical lighting and 
similar equipment, IEC ๖๑๕๔๗ Immunity – Equipment for general lighting purposes, IEC/EN 
๖๑๐๐๐ -๓-๒ Limitation of harmonic current emission, IEC/EN ๖๑๐๐๐ -๓-๓ Limitation of voltage 
fluctuation and flicker ) 

- ผลิตภณัฑ์โคมไฟแอลอดีีผลิตจากโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐1 และ ISO 14001 
- รายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-๗๙ หรือเทียบเท่า  
- หลอดไฟไดร้ับฉลากผลติภณัฑ์เบอร์ 5  

6.3.9 คุณลักษณะโคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่เกิน  155 วัตต์  มีคุณลักษณะดังน้ี 

            ๑.LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบตัิ ประกอบด้วย 

- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบรษิัทผู้ผลติที่มีความนา่เชื่อถื่อ ได้แก่ Lumiled  หรือ Cree หรือ  Nichia  หรือ LG 
หรือ Osram  หรือเทียบเท่า 

- เม็ดLED ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘0 (LM-๘0 Test report) โดยเม็ด
LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า70 % (L70)ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50, 000 ช่ัวโมง (ค านวณอายุตาม
มาตรฐาน IES TM-21) 

๒.ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 

220 - 240  Va.c. , 50 Hz 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (@Tc max) ประกอบส าเร็จภายในโคม

แยกจากชุด LED เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม 
- อุณหภูมิตัวถัง ณ จุดที่ก าหนด (Case Temperature, Tc) สามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส 
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver)  มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) 
- ตัวขับกระแสต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า   
- อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน  IEC๖๒๓๘๔ หรือเทียบเท่า 

            ๓.โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

- โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ ์ 
- โคมไฟแอลอีดีใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 15๕ วัตต์  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion THDi) ด้าน

เข้าไมเ่กิน ๑๕ % 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 19,๐๐๐ ลเูมน  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูเมนต่อวัตต์  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าอณุหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) Nominal CCT ที่ ๖,๕๐๐Kโดยมีคา่

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377   
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก .1955- 2551 บรภิัณฑ์ส่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวน

วิทยุ 



- ตัวโคมต้องผลติจากวัสดุชนิดDie-cast Aluminum และ Len ต้องท ามาจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)  
- โคมไฟแอลอีดีมีค่า IP (International Protection Rating) ไม่น้อยกว่า IP๖๕  
- โคมไฟแอลอีดีมรีะดับการป้องกันการกระแทก IK๐๗  
- โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไมน่้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงความสว่างได้ไม่นอ้ยกว่า 70% 

)L70) ของค่าความสว่างเริ่มต้น ทีอุ่ณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซยีส 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน ดา้นความปลอดภยั (Safety Standard) IEC ๖๐๕๙๘-๒-๑ 

(Particular requirements Section One-Fixed general purpose luminaires)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC๖๒๔๗๑Photo biological Safety of Lamp Systems (Eye 

Safety)  
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน IEC/EN ๖๒๗๗8 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟแอลอีดีผา่นการรรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- - โคมไฟแอลอีดผี่านการรับรองตามมาตรฐาน EMC (IEC/EN ๕๕๐๑๕ Emission – Electrical lighting and 

similar equipment, IEC ๖๑๕๔๗ Immunity – Equipment for general lighting purposes, IEC/EN 
๖๑๐๐๐ -๓-๒ Limitation of harmonic current emission, IEC/EN ๖๑๐๐๐ -๓-๓ Limitation of voltage 
fluctuation and flicker) 

- ผลิตภณัฑ์โคมไฟแอลอดีีผลิตจากโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐1 และ ISO 14001 
- รายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-๗๙ หรือเทียบเท่า  
- หลอดไฟไดร้ับฉลากผลติภณัฑ์เบอร์ 5  

6.3.10 คุณลักษณะข้อก าหนดด้านเทคนิคของโคมไฟ Post Top LED ขนาดไม่เกิน ๓0 วัตต์  
- โคมไฟ Post Top ชนิด LED มีค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน  ๓0W 
- โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 1,9๐๐ ลูเมน 
- โคมไฟแอลอีดีต้องมีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index (nominal); CRI) ไม่น้อยกว่า 7๐ 

- โคมไฟแอลอีดตี้องมีอุณหภูมสิี Nominal CCT ๔,๐๐๐ K โดยมีค่าความคลาดเคลือ่นเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 

- โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70%  )L70) 
ของค่าความสว่างเริ่มต้น ที่อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส 

- โคมไฟแอลอีดตี้องมีค่าตัวประกอบก าลัง )Power Factor) ไม่น้อยกว่า ๐.๙ 

- โคมไฟแอลอีดีมีค่า IP (International Protection Rating) ไม่น้อยกว่า IP๖๕  
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955 - 2551 บรภิัณฑ์ส่องสว่างและบรภิัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจ ากัดสญัญาณรบกวน

วิทยุ 
- ตัวโคมต้องผลติจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum 

- โคมไฟแอลอีดผี่านการทดสอบ Salt Spray Test  โดยมีระยะเวลาที่ท าการทดสอบไม่น้อยกว่า        ๔๐๐ 
ชั่วโมง 

- โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบระดับการป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK07  

- โคมไฟแอลอีดีผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน IEC ๖๐๕๙๘-๒-๓ Luminaires – Part ๒ -๓  : Particular Requirements – 
Luminaires for Road and Street Lighting  หรือเทียบเท่า 

- โคมไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC๖๒๔๗๑Photo biological Safety of Lamp Systems (Eye Safety)  



- โคมไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EMC (IEC ๕๕๐๑๕ Emission – Electrical lighting and similar 
equipment, IEC ๖๑๕๔๗ Immunity – Equipment for general lighting purposes, IEC ๖๑๐๐๐ -๓-๒ Limitation 
of harmonic current emission, IEC ๖๑๐๐๐ -๓-๓ Limitation of voltage fluctuation and flicker,   ) 

- ผลิตภัณฑ์โคมไฟแอลอีดีผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐1 และ ISO 14001 

6.4 การติดต้ังหลอดไฟ 
6.4.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและควบคุมการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อก าหนดให้

ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นท่ียอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้
รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

6.4.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตาม
พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป และเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงาน
ทั้งหมด 

6.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างช านาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้
มอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจ านวนเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

6.4.4 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ้ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอ  หรืออาจเกิดความเสียหาย หรือ
ก่อใหเ้กิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีพอมาท างานแทนโดยทันที และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เกิดขึ้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

6.4.5 ผู้รับจ้างต้องน าส่งและติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED และเช่ือมต่อวงจรให้สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟ 
แทนท่ีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเดิมอย่างเรียบร้อย ใช้งานได้ตามปกติตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม 
พร้อมท าความสะอาดโคมไฟฟ้า กรณีที่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ช ารุด เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องท าการเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ขาหลอด สายไฟฟ้าภายในโคม เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

6.4.6 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบท้ังหมด ท่ีน ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน 

6.4.7 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังและจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน เช่น พลาสติกคลุมโต๊ะท างาน ตู้เก็บของ เก้าอี้ ฉากกั้น
ทางเดิน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
รวมถึงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของผู้รับจ้างใน
ระหว่างท าการติดตั้งหลอดไฟ LED 

6.4.8 ผู้รับจ้างต้องเลือกใช้ชนิดของสีของหลอดไฟ LED ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ในแต่ละสถานท่ี 
6.4.9 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

เป็นชนิดที่เหมาะสม อีกทั้งจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่ าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม
จ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

6.4.10 ผู้รับจ้างต้องจดัเก็บหลอดไฟฟ้า โคมไฟ บัลลาสต์ และอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดที่ได้ท าการรื้อถอน พร้อม
จัดเก็บแพค/บรรจุภณัฑ/์หีบห่อ ให้เรียบร้อย โดยแยกประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบ และขนย้ายไปเก็บยัง
บริเวณทีผู่้ว่าจ้างก าหนด รวมทั้งตอ้งรักษาความสะอาดบรเิวณที่ปฏบิัติงาน 

6.4.11 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไปยังที่
ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ มายังสถานท่ีติดตั้ง 

6.4.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าก าหนดการในการน าวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้
ว่าจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดย
ประสานงานกับผู้รับจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม
งานและผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ ก่อนที่จะ
น าวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 



6.4.13 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่น ามาใช้ในการติดตั้งภายในบริเวณที่
ก่อสร้างอาคารเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าว จะยังคงเป็น
กรรมสิทธิ้ของผู้รับจ้างทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ เสียหาย ช ารุด หรือถูก
ท าลาย จนกว่าจะได้ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 

6.4.14 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณอาคาร หรือจุดต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด เป็นชนิด LED 
ให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ 

6.4.15 ระบบไฟฟ้าท้ังหมดที่ผู้รับจ้างติดตั้ง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย วสท. พ.ศ.2556 

6.4.16 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของ
พนักงานและผู้ท างานทุกคน และผู้ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้น 

 
6.5 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 

6.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 2 ชุด ให้แก่ผู้
ว่าจ้างและที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างโดยสม่ าเสมอเป็นรายอาทิตย์ รวมถึงรายงานสรุปรายเดือน และรายงานสรุปตามงวด
ของการเบิกจ่ายเงิน และสิ้นสุดเมื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

6.5.2 รายงานดังกล่าวในข้อข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มท าตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการปฏิบัติงานท่ีหน้างาน และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบ
งานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

6.5.3 เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องบันทึกภาพภายในห้อง ก่อนและหลัง ท่ีจะต้องท าการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ใน
ทุกห้องหรือทุกสถานท่ี และจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพท้ังหมด โดยจัดกลุ่มภาพถ่ายแบ่งตามช่ืออาคาร ช้ัน
ของอาคาร และช่ือห้อง จ านวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน 

6.6 การทดสอบและตรวจรับ 
6.6.1 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานตามปกติของหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมไฟ LED ที่น ามาส่งมอบให้แก่ผู้ว่า

จ้าง ก่อนติดตั้ง โดยมีผู้ควบคมุงานคณะกรรมการ ที่ปรึกษา หรือตวัแทนของผู้ว่าจ้าง เข้าร่วมในการทดสอบด้วย และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผูร้ับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

6.6.2 จะตรวจรับหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED โดยนับจ านวนที่ติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน หลังผู้รับจ้างได้ติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้การแจ้งส่งมอบงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ 

 
6.7 เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบในวันส่งมอบงาน 

6.7.1 เอกสารรายการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ระบุประเภทและขนาด ระบสุถานท่ี (ช่ืออาคารและช่ือห้อง) 
และจ านวนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ในแต่ละประเภทที่ติดตัง้ 

6.7.2 ต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยจ านวน 2 ชุด 
 
6.8 การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างต้องท าการติดตั้งให้แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
6.9 การรับประกัน 

6.9.1 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ที่ด าเนินการเปลี่ยนในระยะเวลา 3 ปี นับ
จากวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 

6.9.2 ในช่วงเวลาการรับประกัน 3 ปี หากหลอดไฟ LED หรือจุดที่ท าการปรับปรุง เกิดการช ารุด บกพร่อง หรือขัดข้องอัน
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน 
7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการช ารุดเสียหายจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น  

6.10 ข้อก าหนดอื่นๆ  
6.10.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารใบรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา ขั้นตอนพิจารณา

ด้านเทคนิค 



6.10.2 ผู้เสนอราคาต้องมผีลงานติดตั้งโคมไฟหรือหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๔๐ ของ
มูลค่าวงเงินว่าจ้าง ในระยะเวลา ๕ ปี และเป็นผลงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นับจากวันรับมอบงานงวดสดุท้าย
จนถึงวันยื่นเสนอราคา) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละทิ้งงาน และต้องแนบส าเนาหนังสือรบัรองผลงาน ส าเนาสัญญาคู่ฉบับ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาโดยเปน็คู่สญัญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ รัฐวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่
เช่ือถือได ้

6.10.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารเกีย่วกับใบรับรองของผลิตภัณฑม์าตรฐานตามที่ก าหนดในรายละเอียดชุดอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน LED ทุกชนิดและต้องแนบผลการทดสอบทีร่ับรองโดยสถาบันหรือห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน  ISO/IEC 
17025 เป็นมาตรฐานเกีย่วกับข้อก าหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 

6.10.4  ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เปน็ตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการใน
การจ าหนา่ยและบริการหลังการขายอุปกรณ์หลอดไฟ LED รุ่นที่เสนอราคาจากเจา้ของผลติภณัฑ ์

6.10.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกันคณุภาพไม่น้อยกว่า ๓ ป ี โดยมหีนังสือรับรองจาก
บริษัทผูผ้ลติ 

6.11 ขอบเขตของงาน  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
6.11.1 เข้าส ารวจพ้ืนท่ีและจัดท าแผนการด าเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
6.11.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED ตามจ านวนที่ก าหนดในงวดงาน และด าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ 

ทั้งหมดภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
6.11.3 ในการติดตั้งหลอดไฟ LED หากต้องปรับปรุงแก้ไขวงจรไฟฟ้าเดิม หรืออุปกรณ์ประกอบของโครงเดิมเพื่อให้

หลอด LED ท างานได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง หรือการท างานไม่ถูกต้องตามเทคนิคและวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังหมด 

6.11.4 ในการด าเนินการติดตั้ง หากพบว่าอุปกรณ์ประกอบ เช่น ขั้วหลอดไฟมีสภาพช ารุด ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีความปลอดภัย 

6.11.5 ผู้รับจ้างจะต้องใช้วิศวกรไฟฟ้าอย่างน้อยระดับภาคี มาควบคุมการติดตั้ง หรือว่าจ้างผู้ที่มีความช านาญการ
ติดตั้งมาควบคุมการติดตั้ง ตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้งาน
ทุกอย่างมาขออนุมัติการใช้งาน จากผู้ควบคุมก่อนท าการติดตั้ง 

6.11.6 ผู้รับจ้างต้องท าการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V หลังการปรับปรุงแล้วตามแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล 
M&V Plan ที่ได้ตกลงร่วมกัน พร้อมถ่ายรูปทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการสุ่มตรวจวัดค่าความสว่างและค่า
พลังงานของประเภทหลอดและโคมไฟแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัวอย่าง โดยการวัดค่าความส่องสว่างใต้หลอด
ในแนวดิ่งมีความสูงจากพ้ืนกับระนาบท างาน โดยค่าความสว่างที่ได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทยก าหนดหรือไม่น้อยกว่าความสว่างเดิม  
 

6.12 เงื่อนไขอื่น 
ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนเข้าปฏิบัติงานท่ี
อาคารที่จะติดตั้งหลอดไฟ LED 

 
 
 
 
 



8. ข้อเสนอด้านราคา 
8.1  ผู้เสนอราคาจะต้องน าเสนอและส่งเอกสารแผนการด าเนินงานทั้งหมด   
8.2  งวดการเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและความเห็นชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย

งวดการรับงานและการจ่ายเงินเป็นดังนี ้
งวดที่ รายการที่เบิกจ่าย การจ่ายเงิน เง่ือนไข 

งวดที่ 1 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
วัสดุ อุปกรณ์ และ
ระบบ 

จ่ายร้อยละ 30  
ของค่าจ้างเหมา
ทั้งหมด 

- ลงนามสัญญา และวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
- ติดตั้งหลอดไฟ LED เสร็จสิ้น จ านวนร้อยละ 30 
- รายงานประจ าสัปดาห์ และรายงานสรุปรายเดือน
ที่ผ่านมาทั้งหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจ างวดของการเบิก
จ่ายเงิน 

งวดที่ 2 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
วัสดุ อุปกรณ์ และ
ระบบ 

จ่ายร้อยละ 40 
ของค่าจ้างเหมา
ทั้งหมด 

- ติดตั้งหลอดไฟ LED เสร็จสิ้น จ านวนร้อยละ 60 
- รายงานประจ าสัปดาห์ และรายงานสรุปรายเดือน
ที่ผ่านมาทั้งหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจ างวดของการเบิก
จ่ายเงิน 

งวดที่ 3 
(สุดท้าย) 

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
วัสดุ อุปกรณ์ และ
ระบบ 

จ่ายร้อยละ 30 
ของค่าจ้างเหมา
ทั้งหมด 

- ติดตั้งหลอดไฟ LED เสร็จสิ้น เรยีบร้อยท้ังหมด  
- เก็บความเรียบร้อยและแก้ไขงานท้ังหมด 
- เอกสารและการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดตาม
หัวข้อ การรายงานผล การทดสอบเดินเครื่อง การ
ฝึกอบรม หนังสือคูม่ือ การส่งมอบงาน และการ
รับประกัน 
- รายงานประจ าสัปดาห์ และรายงานสรุปรายเดือน
ที่ผ่านมาทั้งหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจ างวดของการเบิก
จ่ายเงิน 
- รายงานฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: การจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายหลังจากได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละงวดตามข้อก าหนดของโครงการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับมา 

8.3  ผู้เสนอราคา หลังจากเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
8.4  ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องวางหลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญาเป็นมูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่าค่าจ้างเหมาทั้งหมด เป็น

ระยะเวลา 12 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา 
8.5  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาส่งมอบงาน ผู้ว่า

จ้างจะด าเนินการปรับผู้รับจ้างในอัตรา 0.02% ของมูลค่างานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน โดยรวมค่าเสียหายไม่เกิน 5% 
ของมูลค่างานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 
 




