
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
        

 
1. ความเป็นมา  

นโยบายพลังงานของรัฐบาลได้ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 
โดยลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หมายถึงต้องลด  
การใช้พลังงาน เชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe. ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของ
ประเทศในปี พ.ศ. 2579 และมีการพัฒนาอย่างครบวงจรส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ส่งเสริม กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลก
ร้อน สร้างจิตส านึกของ ผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและ
ต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน  จากสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ส่งผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะที่ ปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งหามาตรการที่มี ประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความต้องการใช้พลังงาน ให้เกิด
ดุลยภาคและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่ง นอกจากการหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการแล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่ กันไป คือการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิด
การใช้พลังงานในทุกภาคส่วนสามารถใช้พลังงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานในองค์กร ทั้งนี้การด าเนินการส่งเสริม มาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยสนับสนุนการใช้หลอดไฟ 
LED TUBE เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้แผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้  
การด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดท าโครงการเปลี่ยน
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED TUBE เพ่ือเป็นต้นแบบการ อนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชน ด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดการใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่าง เพ่ือ ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และการประหยัด  
การใช้ไฟฟ้าของประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือลดการใช้พลังงานของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตามแผน อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  
กระทรวงพลังงานและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ โดยการลงทุน เพ่ือปรับเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงานหลอดไฟ LED TUBE เพ่ือการจัดการพลังงานของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

2.2 เพ่ือลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างให้แก่หน่วยงานภายในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
จังหวัดพิษณุโลก โดยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED TUBE แทน หลอดฟลูออเรสเซนต์T8  

 2.3 เป็นแหล่งสาธิตประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชนให้เห็น 
ความส าคัญของนโยบายพลังงาน โดยมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
 



3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
3.1 เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
3.2 ไมเ่ป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น  

ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น  

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ประสงค์จะเสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท า

สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
3.6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม 
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 3.10 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลซื้อหรืองานจ้างพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า แสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ หรือหลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และต้องมีหนังสือ
รับรอง ผลงานและคู่ฉบับสัญญางานซื้อหรืองานจ้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ หรือ
หลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) ต่อ 1 สัญญา และต้องเป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับตั้งแต่ได้
ท าการ ติดตั้งแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาโดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้อง
ตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน 
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
ที่น่าเชื่อถือ กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงาน 
นั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้
ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ  

3.11 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตที่ประกอบหลอดไฟ LED TUBE ที่มีโรงงานภายในประเทศไทย โดย 
มีเอกสารยินยอมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตที่ประกอบหลอดไฟ LED TUBE ให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง 
โรงงานผลิตและประกอบหลอดไฟ LED TUBE นั้น ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
และ ISO 14001 : 2004 ขอบข่ายงานออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED TUBE   

 3.12 หลอดไฟ LED TUBE ต้องได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเครื่องหมายการค้านั้นต้องแสดงอยู่บน
หลอดไฟ LED TUBE อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญาซึ่งมี
มูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต้องจัดท าบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ ปฏิบัติตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายคณะกรรมการ



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือ
นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมี
การสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว  
 
4. ขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8     
ครั้งนี้ เป็นงานจ้าง เหมา ที่ได้รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ารื้อถอน ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร        
ค่าด าเนินการ และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED TUBE ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน   
แบบรูปเอกสาร หรือ ข้อก าหนด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดและขอบเขตงาน  
ดังนี้  

4.1 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE จ านวน 1 รายการ ได้แก่  
4.1.2 หลอดไฟ LED TUBE ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วตัต์ (ขนาด 1,200 มิลลิเมตร) 

จ านวน 2,500 หลอด  
4.2 จัดหาหลอดไฟ LED TUBE และอุปกรณ์ประกอบที่จ าเป็นที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
4.3 รื้อถอนหลอดไฟ บัลลาสต์และสตาร์ตเตอร์เดิมออก พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อย  
4.4 ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE และอุปกรณ์ประกอบที่จ าเป็น พร้อมเดินสายไฟวงจรไฟฟ้าของหลอด 

ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และทดสอบการใช้งาน  
4.5 ในการด าเนินงานหากพบว่าอุปกรณ์ประกอบ เช่น ขั้วหลอดไฟมีสภาพช ารุด ผู้ขายจะต้อง 

ด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย  
4.6 ผู้ขายจะต้องจัดท ารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนทุกรายการ เพื่อแจ้งให้กรมพัฒนา 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ทราบต่อไป  
 
5. เงื่อนไขและรายละเอียดของงานทั่วไป  

5.1 การด าเนินงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
       5.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงความสะดวกและความ 

ปลอดภัยของการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร ซึ่งต้องเสนอให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิจารณาภายใน     
10 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้การรื้อถอนและขนย้ายที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการเรียนการ
สอนและการท างานของบุคลากร  ให้ด าเนินการได้เฉพาะนอกเวลาราชการเท่านั้น  เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จากทางโรงเรียน 

        5.1.2  ผู้เสนอราคาและผู้ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อย่างเคร่งครัดในระหว่างการด าเนินงาน  
             5.1.3 ผู้เสนอราคาจะต้องขออนุญาตใช้วัสดุที่จะน ามาใช้ในงานทุกชนิด  และต้องยื่นขอ
อนุญาต อย่างน้อย 10 วัน ตอ่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ก่อนที่จะน ามาใช้งาน โดยต้องระบุรายละเอียด
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ให้ ชัดเจน รวมทั้งส่งตัวอย่างเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
                   5.1.4 ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัย 
ในปริมาณงาน ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่ด าเนินการ ผู้เสนอราคาจะน ามาเป็นข้ออ้างใน 
การขอเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้  



  5.1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ที่จะน ามาใช้ใน 
การด าเนินงานและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทั้งนี้ผู้เสนอ ราคาจะถือเอาความล่าช้าในการขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสาเหตุของการขอขยายเวลา สัญญามิได้  

5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ  
มา ด าเนินการนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหามาให้เพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงานได้ทันเวลา ถ้าโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม เห็น ว่าลกูจ้างหรือช่างคนใดของผู้เสนอราคาไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือ
ไม่ดีหรือท างานบกพร่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีอ านาจให้เปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้นได้ ผู้เสนอราคา
จะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว ส่วน การแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้าง
ส าหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยาย ก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้  

5.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  
       5.3.1 วัสดุที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในครั้งนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มี 

คุณภาพดี ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างฯและเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญา  
5.3.2 ผู้เสนอราคาต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED TUBE จากผู้ผลิตเดียวกันทั้ง 

โครงการ  
5.3.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้เสนอราคาและ 

ต้องเก็บ ไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดท่ีเสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง 
ตาม คุณลักษณะเฉพาะของงาน ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาน ามาใช้ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้เสนอราคามีเจตนาที่จะ 
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

5.4 เมื่อเกิดอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณด าเนินงานไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานหรือไม่ก็
ตาม  ให้ผู้เสนอราคารีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทราบในทันที แล้วท ารายงาน
เป็นลายลักษณ์ อักษร โดยให้ระบุรายละเอียดเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และผู้เสนอราคา
ต้องเป็น ผู้รับผิดชอบโดยตรง หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
หรือทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดแก่บุคคลใด เนื่องจากการด าเนินการตามสัญญา  

5.5 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
5.6 ผู้เสนอราคาต้องน าชุดบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ที่เป็นของเดิม ส่งคืนให้โรงเรียนพิษณุโลก-   

พิทยาคม 
5.7 ผู้เสนอราคาเมื่อย้ายสิ่งกีดขวางในการท างานเป็นการชั่วคราว ต้องย้ายกลับที่เดิมเม่ืองานแล้ว 

เสร็จ  
5.8 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกกรณี หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง และให้ถือค า

ตัดสินของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นที่สิ้นสุด  
5.9 ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  

 
6. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จะด าเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
หลอดไฟ LED TUBE เพ่ือทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หลอด (ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หลอด โดยถอดอุปกรณ์ประกอบโคมฟลูออเรส
เซนต์ T8 เดิม เช่น บัลลาสต ์สตาร์ทเตอร์  ส่งคืนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตามต าแหน่งหรือบริเวณท่ี
ก าหนด และติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE ตามแบบ รูปรายการที่ก าหนด โดยต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้  



6.1 หลอดไฟ LED TUBE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร (ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์T8 36 Watt)  
6.1.1 ขอบข่าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ก าหนดความต้องการส าหรับชุด 

หลอดไฟ LED TUBE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ภายในอาคารส านักงาน ส าหรับใช้ติดตั้งแทน                
หลอดฟลูออเรสเซนต์T8 (36 วัตต์) จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หลอด  

6.1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร  
          6.1.2.1 หลอดไฟ LED TUBE ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์  
          6.1.2.2 สามารถใช้งานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์ ±10% ; ความถี่ 50 

เฮิรตซ์  
          6.1.2.3 ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอด (Luminous Efficacy) ต้อง 

ไม่น้อยกว่า 130 ลูเมนต่อวัตต์(lm/W) โดยทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79 (Approved Method for the 
Electrical and Photometric Testing of Solid-State Lighting Devices) พร้อมแนบเอกสารรับรองจาก
สถาบันหรือ หน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  
     6.1.2.4 ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 2,400 ลูเมน 
(Lumen) พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  

6.1.2.5 ค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle C=0/180 Degree)  
ไม่น้อยกว่า 150 องศา พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือใน
ประเทศไทย  

6.1.2.6 ค่าตวัประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95 พร้อม 
แนบเอกสาร รับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  

6.1.2.7 ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแสด้านเข้า (Total 
Harmonic Current Distortion : THDi) สูงสุดต้องไม่เกิน 10% พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือ
หน่วยงานของทางราชการ  ที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  

6.1.2.8 ค่าความถูกต้องของสี(Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า 
80 พร้อม  
แนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  

6.1.2.9 ค่าอุณหภูมิสี(Correlated Color Temperature : CCT) 6,500 K  
+/- 500 K ตามมาตรฐาน ANSI C78.377 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทาง
ราชการที่น่าเชื่อถือ ในประเทศไทย  

6.1.2.10 หลอดไฟ LED TUBE ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES  
LM-79-08 โดยต้อง แนบเอกสารผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศ
ไทย ในเอกสารที่น ามา แสดงต้องมีผลการทดสอบค่าก าลังไฟฟ้าต่อหลอด, ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของ
หลอด, ค่าฟลักซ์การส่อง สว่าง, มุมกระจายแสงของหลอด, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า,  
ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแสด้าน เข้า, ค่าความถูกต้องของสี, ค่าอุณหภูมิสี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการ มั่นใจว่า หลอดไฟ LED TUBE มีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามข้อก าหนดในประกาศ หากผลทดสอบดังกล่าวไม่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ประกาศหรือตามที่ระบุข้างต้น 
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น  
 
 



6.1.2.11 ขั้วหลอดเป็นชนิด G13  
6.1.2.12 มีฝาครอบสีขาวขุ่น ท าจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต 
6.1.2.13 หลอดไฟ LED TUBE ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตที่ 

มีความน่าเชื่อถือ โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตเม็ด LED ทั้งนีต้้องระบุถึงชื่อโครงการที่จะน าเสนอ
พร้อมลง นามและตราประทับจากผู้ผลิตมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ  

6.1.2.14 เม็ด LED (LED Chip) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
ซึ่งยังคง ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 พร้อมแนบเอกสารรับรอง      
ผลการทดสอบ ค่าฟลักซ์การส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (Approved Method: measuring lumen 
maintenance of light sources) และค านวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21 (Projecting long term 
lumen maintenance of LED light sources) จากผู้ผลิตเม็ด LED  

6.1.2.15 ชุดขับหลอดไฟ LED (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภายในหลอด LED  
และต้องมีวงจร ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 โวลต์ (Line to Neutral)  

6.1.2.16 รับประกันอายุการใช้งานของหลอด LED TUBE และชุดขับ 
หลอดไฟ LED TUBE ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหลอดไฟ LED TUBE  

6.1.3 รายละเอียดมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณลักษณะทั่วไป  
6.1.3.1 หลอดไฟ LED TUBE ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 

1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ พร้อมแนบเอกสาร
รับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  

6.1.3.2 ชุดหลอดไฟ LED TUBE ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS  
(Restriction of Hazardous Substances) โดยจะต้องมีใบเอกสารรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และได้
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ  

6.1.3.3 ชุดหลอดไฟ LED TUBE ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตาม 
มาตรฐาน IEC 62776 (Fault Condition) และ IEC 62471 โดยผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองจาก
สถาบันที่ น่าเชื่อถือในประเทศไทยเท่านั้น  

6.1.3.4 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 
60529 , IEC/EN 55015 , IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN61000-4-5 
แ ล ะ IEC/EN 61347 จากสถาบันที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย โดยสถาบันที่ท าการรับรองต้องมีห้องทดสอบที่
เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หากผลทดสอบดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ประกาศหรือตามท่ี
ระบุข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น  

6.1.3.5 หลอดไฟ LED TUBE ต้องออกแบบและผลิตจากผู้ผลิตที่ได้การ 
รับรองระบบ บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยขอบเขตการรับรองต้องระบุถึงเรื่อง     
การผลิต  การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ LED TUBE ส่องสว่าง อย่างชัดเจน โดยต้องมี
เอกสารพร้อมลง นามและตราประทับ ยื่นต่อคณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการมั่นใจว่า
เอกสาร ISO ฉบับ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดในประกาศ  

6.1.3.6 หลอดไฟ LED TUBE ต้องออกแบบและผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการ 
รับรองระบบ บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 โดยขอบเขตการรับรองต้องระบุถึงเรื่อง   
การผลิต การ ออกแบบ การวิจัยและพัฒนา ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ LED TUBE ส่องสว่าง อย่างชัดเจน โดยต้องมี



เอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ยื่นต่อคณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการมั่นใจว่า
เอกสาร ISO ฉบับ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดในประกาศ  

6.1.3.7 หลอดไฟ LED TUBE ต้องออกแบบและผลิตจากผู้ผลิตที่มี 
โรงงานผลิต ภายในประเทศไทย เพื่อให้ทางหน่วยงานมัน่ใจว่าการเข้าบ ารุงรักษา หรือ การเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ 
เมื่อเกิดการ ช ารุด สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตหลอดไฟ LED TUBE ต้องมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
โดยต้องแสดง เอกสารการจัดตั้งโรงงาน (ใบ รง. 4) ยื่นต่อคณะกรรมการในวันยื่นข้อเสนอ โดยเอกสารดังกล่าว
ต้องระบุ การประกอบกจิการออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED  โคมไฟLED  หรือกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  เช่น  ชุดแผงไฟ  และผลิตเครื่องสลับหรือบังคับไฟฟ้าส าหรับแผงไฟฟ้า หากใบอนุญาต
ประกอบกิจการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีประกาศ หรือตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคานั้น  

6.1.3.8 หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีการแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต 
หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็นอย่างชัดเจนและถาวร  

6.1.3.9 หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกัน 
รอยขีดข่วนของ ตัวหลอด และการแสดงข้อมูลของหลอดนั้น  
 
7. รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง
แนบเอกสารประกอบในการพิจารณา ดังนี้  

7.1 ใบรับรองการผ่านมาตรฐาน ของหลอดไฟ LED TUBE ขนาดก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน  
18 วัตต์ ตาม หัวข้อ 6.1 และหลอดไฟ LED TUBE  

7.2 แค็ตตาล๊อก และ/หรือลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของหลอดไฟ LED TUBE  
7.3 ตัวอย่าง หลอดไฟ LED TUBE ขนาดก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์  จ านวน 5 หลอด โดย

จะต้องมีฉลากระบุรุ่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการต่อใช้งานที่ตัวสินค้าด้วย  
 
8. ระยะเวลาส่งมอบงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการ และส่งมอบให้โรงเรียน 
พิษณุโลกพิทยาคม ภายในระยะเวลา 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยแบ่งงวด
เงินออกเป็น 3 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ด าเนินการ  
– ส่งแผนการด าเนินการติดตั้งทั้งหมด  
- ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% ของงานตามสัญญา  
– จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน และต าแหน่งการติดตั้ง  
– จัดท ารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนตาม ต าแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน 

สัญญาเป็นต้นไป   
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ด าเนินการ  

- ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70% ของงานตามสัญญา 
  – จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน และต าแหน่งการติดตั้ง  

– จัดท ารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนตามต าแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  



- แก้ไขงาน Defect List ตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายใน 50 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน 

สัญญาเป็นต้นไป  
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ด าเนินการ  

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
– จัดท าสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
- จัดท าสรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนตามต าแหน่งที่ติดตั้งทั้งหมด  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม 

ใน สัญญาเป็นต้นไป ทั้งนีโ้รงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานงวดเงินให้
เหมาะสมตามมูลค่างาน และ แผนงานจริง ก่อนการลงนามในสัญญา  
 
9. วงเงินในการจัดซื้อ ได้รับจากเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงาน
ราชการและ สถาบันการศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วงเงิน
งบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 1,075,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมค่าวัสดุ 
ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่าย 
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ การลงนาม
ในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับการอนุมัติเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แล้ว
เท่านั้น  
 
10. ราคากลาง ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,075,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดย มี
หลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง รวมทั้งหมด จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หลอด มีรายละเอียดดังนี้   

10.1 หลอดไฟ LED TUBE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จ านวนไม่น้อย
กว่า 2,500 หลอด ราคากลางดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว  
 
11. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาตามแบบ แล้วแต่กรณี ต้องรับประกันต่อความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย
ของหลอดไฟ LED TUBE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   3 ปี นับถัดจากวันที่
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับมอบงาน ดังกล่าว โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟ LED TUBE 
ซ่ึงในระยะเวลาการรับประกันความช ารุด บกพร่อง หากหลอดไฟดับหรือเม็ด LED ดับเกิน 1% ต้องเปลี่ยน
หลอดไฟใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และ จะต้องมีหลอดไฟ LED TUBE ส ารองให้ไว้ ดังนี้  

11.1 หลอดไฟ LED TUBE ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วตัต์ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หลอด ทั้งนี้
ความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้ขายอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ ถูกต้อง หรือ
ท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ขายต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็น ที่เรียบร้อย
โดยไม่ชักช้า โดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้ขายบิดพลิ้วไม่
กระท า การดังกล่าวภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม หากไม่กระท า การแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ก าหนด หรือ



มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปลี่ยนเอง โดยใช้หลอดไฟ LED TUBE ที่ส ารองไว้ และส่งคืนหลอด LED TUBE ที่
เสีย โดยจ านวนหลอดไฟ LED TUBE ที่ส ารองไว้ผู้ขายจะต้องจัดหามาทดแทนให้มีจ านวนส ารองเท่าเดิม หรือ
จ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทน ทั้งนี้ผู้ขาย  ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 
12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม งานพัสดุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-265000 ต่อ 1143  หมายเลขโทรสาร : 055-265001 ,  
เว็บไซต์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม : www.pp.ac.th  
 
หมายเหตุ ** การเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงข้อคิดเห็นจะต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้
กระท า ภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้เผยแพร่ลง เว็ปไซต์เพ่ือโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม จะได้น าข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมา พิจารณาต่อไป สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือแสดงข้อคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย      
3 วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 2560             
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
 

 
ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ  
     ( นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสบ )  
 
ลงชื่อ................................................กรรมการ  
        ( นายธีรเดช  มั่นยุติธรรม )  
 
ลงชื่อ................................................กรรมการ  
          ( นายอโณชัย  พุ่มสอาด )  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

http://www.pp.ac.th/



