
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ความเป็นมา  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยการส่งเสริมและผลักดันการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554-2573) ซึ่งต้ังเป้าหมายให้
ลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลดลงเหลือร้อยละ 25 ด้วยการส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
สูงและอาคารประหยัดพลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าประมาณ 226,889.50 หน่วยต่อเดือน (จากบิลค่าไฟ) มีสัดส่วนการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง
ประมาณ 15% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ซึ่งมีการใช้พลังงานสูง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ตระหนักในความสําคัญของการประหยัดพลังงานตามนโยบายดังกล่าว  ดังน้ันจึงได้เล็งเห็น
ว่าหลอด LED เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการประหยัดพลังงานของประเทศ จึงจัดทํา
โครงการส่งเสริมการใช้หลอด LED ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน และการประหยัดการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยย่ังยืนต่อไป 

ทั้งน้ีจะเปลี่ยนมาติดต้ังหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
ในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูงมาก มีความคงทน อายุใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ประหยัดพลังงานและให้ค่า
ไฟฟ้ามากกว่า อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สามารถลดการ 
ใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 30-85 โดยจะดําเนินการติดต้ังหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นระบบแสงสว่างที่มี
ประสิทธิภาพสูง รวมจํานวน 14,584 หลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุน 
ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นการร่วมลดการ 
ใช้พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้พลังงานภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มีการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่าง มีคุณภาพและมีการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และประหยัด
พลังงานอย่างย่ังยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตามแผน

อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี กระทรวงพลังงานและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ โดยการลงทุนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานหลอดไฟ LED TUBE เพ่ือการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

2.2 เพ่ือลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED TUBE แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  

2.3 เพ่ือเป็นหน่วยงานนําร่องของภาครัฐ เป็นแหล่งสาธิต แหล่งเรียนรู้ แหล่งประชาสัมพันธ์ให้แก่
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชนให้ตระหนักถึงผลประหยัดพลังงานที่ได้รับ มีการใช้อุปกรณ์
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ไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังงานอย่างย่ังยืนและเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นหลอด
ประหยัดพลังงาน LED กันอย่างแพร่หลายมากย่ิงขึ้น 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
3.1 เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น 

ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
3.5 ไม่ เ ป็นผู้ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานตามระเบียบที่ รั ฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงการคลัง กําหนด 
3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.7 ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
3.8 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน

แต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.9 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตที่ประกอบหลอดไฟ LED TUBE  จากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสาร

ยินยอมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตที่ประกอบหลอดไฟ LED TUBE ให้เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งโรงงานผลิตและ
ประกอบหลอดไฟ LED TUBE น้ัน ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 
2004 ขอบข่ายงานออกแบบและผลิตหลอดไฟ LED TUBE 

3.10 หลอดไฟ LED TUBE ต้องได้รับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า พร้อมแนบเอกสารรับรองการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเครื่องหมายการค้าน้ันต้องแสดงอยู่บน
หลอดไฟ LED TUBE อย่างชัดเจน  

 

4. ขอบเขตของงาน  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อพร้อมติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE 

ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ครั้งน้ี เป็นงานจัดซื้อที่ได้รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารื้อถอน ค่าติดต้ัง ค่าขนส่ง 
ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ค่าดําเนินการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED TUBE ตามท่ีระบุ
ไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะหรือข้อกําหนด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดและ
ขอบเขตงาน ดังน้ี  

4.1 การจัดซื้อพร้อมติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
 4.1.1 หลอดไฟ LED TUBE ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ (ขนาด 1,200 มิลลิเมตร) จํานวน 

14,341 หลอด 
 4.1.2 หลอดไฟ LED TUBE ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ (ขนาด 600 มิลลิเมตร) จํานวน 128 

หลอด 
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 4.1.3 หลอดไฟ Street light LED ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 30 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 115 
หลอด 

4.2 จัดหาหลอดไฟ LED TUBE และอุปกรณ์ประกอบที่จําเป็นที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
4.3 รื้อถอนหลอดไฟ บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ เดิมออก พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อย 
4.4 ติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE และอุปกรณ์ประกอบที่จําเป็น พร้อมเดินสายไฟวงจรไฟฟ้าของหลอด

ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และทดสอบการใช้งาน 
4.5 ในการดําเนินงานหากพบว่าอุปกรณ์ประกอบ เช่น ขั้วหลอดไฟมีสภาพชํารุด ผู้ขายจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย 
4.6 ผู้ขายจะต้องจัดทํารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทําการรื้อถอนทุกรายการ เพ่ือแจ้งให้กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ทราบต่อไป 

5. เงื่อนไขและรายละเอียดของงานท่ัวไป  
5.1 การดําเนินงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  
 5.1.1 ผู้ขายจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของการ

ใช้ประโยชน์ภายในอาคาร ซึ่งต้องเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน 10 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
ทั้งน้ีการร้ือถอนและขนย้ายที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนและการทํางานของบุคลากร ให้
ดําเนินการได้เฉพาะนอกเวลาราชการเท่าน้ัน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

 5.1.2 ผู้ขายและผู้ปฏิบัติงานของผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ในระหว่างการดําเนินงาน 

 5.1.3 ผู้ขายจะต้องขออนุญาตใช้วัสดุที่จะนํามาใช้ในงานทุกชนิด และยื่นขออนุญาตอย่างน้อย 3 
วัน ต่อมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะนํามาใช้งาน โดยต้องระบุรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ให้ชัดเจน รวมทั้งส่ง
ตัวอย่างเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 5.1.4 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณ
งาน ผู้ขายจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่ดําเนินการ ผู้เสนอราคาจะนํามาเป็นข้ออ้างในการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกไม่ได้ 

 5.1.5 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ที่จะนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานและมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ใช้งานลิฟต์โดยสารขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานได้
ในช่วงนอกเวลาราชการและช่วงเวลาอ่ืนที่มีการตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภายในอาคารของมหาวิทยาลัย และจะต้องมีการป้องกันความเสียหายของลิฟต์
โดยสาร หากเกิดการเสียหายทางผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม ทั้งน้ีผู้เสนอราคาจะ
ถือเอาความล่าช้าในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานเป็นสาเหตุของการขอขยายเวลาสัญญา
มิได้ราคาและผู้ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
ในระหว่างการดําเนินงาน 

5.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างที่มีความรู้ความสามารถความชํานาญ มาดําเนินการน้ัน ๆ 
โดยเฉพาะ และต้องจัดหามาให้เพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินงานได้ทันเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าลูกจ้างหรือ
ช่างคนใดของผู้ขายไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดีหรือทํางานบกพร่อง มหาวิทยาลัยมี
อํานาจให้เปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนน้ันได้ ผู้ขายจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่
เสียไปเพราะการนี้ ผู้ขายจะถือเป็นข้ออ้างสําหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยายกําหนดเวลาทําการให้แล้ว
เสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

5.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
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 5.1.1 วัสดุที่นํามาใช้ในการดําเนินงานในคร้ังน้ีต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดี 
ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา 

 5.1.2 ผู้เสนอราคาต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED TUBE จากผู้ผลิตเดียวกันทั้งโครงการ 
 5.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินงานต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้ขายและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมี

เครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ห้ามมิให้ผู้เสนอราคานํามาใช้ มิฉะน้ัน จะถือว่าผู้เสนอราคามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
คุณลักษณะเฉพาะของงพัสดุที่กําหนดไว้ในสัญญา 

5.4 เมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้นในบริเวณดําเนินงานไม่ว่าเหตุน้ัน ๆ จะมีผลกระทบต่องานหรือไม่ 
ก็ตาม ให้ขายรีบรายงานเหตุที่เกิดน้ัน ๆ ให้มหาวิทยาลัยทราบในทันที แล้วทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยให้ระบุรายละเอียดเหตุการณ์น้ัน ๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือ
อุบัติเหตุที่เกิดแก่บุคคลใด เน่ืองจากการดําเนินการตามสัญญา 

5.5 ผู้ขายต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
5.6 ผู้ขายต้องนําชุดบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ที่เป็นของเดิม ส่งคืนให้มหาวิทยาลัย 
5.7 ผู้ขายเมื่อย้ายสิ่งกีดขวางในการทํางานเป็นการช่ัวคราว ต้องย้ายกลับที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จ 
5.8 ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทุกกรณี หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง และให้ถือคําตัดสินของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่สิ้นสุด 
5.9 ผู้ขายต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

6. รูปแบบรายการ หรือคณุลักษณะเฉพาะ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะดําเนินการจัดซื้อพร้อมติดต้ัง

หลอดไฟ LED TUBE เพ่ือทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 จํานวนไม่น้อยกว่า 14,341 หลอด (ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์) จํานวนไม่น้อยกว่า 128 หลอด (ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 
18 วัตต์ ) และ LED Street light จํานวนไม่น้อยกว่า 115 หลอด (หลอดทดแทนหลอด Street light 
ภายนอกอาคาร ขนาด 1x36 วัตต์ หรือ 2x36 วัตต์) โดยถอดอุปกรณ์ประกอบโคมฟลูออเรสเซนต์ T8 เดิม เช่น 
บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ส่งคืนมหาวิทยาลัยตามตําแหน่งหรือบริเวณที่กําหนด และติดต้ังหลอดไฟ LED 

6.1  ขอบข่าย 
รายละเอียดคุณลักษณะน้ีกําหนดความต้องการสําหรับหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี

พร้อมติดต้ัง ดังน้ี 
6.1.1 ผู้ขายต้องดําเนินการการติดต้ังหลอดแอลอีดีตามขนาดที่กําหนดไว้ ในระยะเวลาตามสัญญา 
6.1.2 ผู้ขายจะดําเนินการเปลี่ยนขั้วหลอดที่ชํารุด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเสนอ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

สําหรับโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดประเภท T8 
6.1.3 ผู้ขายต้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หากพบว่ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชํารุด และแจ้งให้ 

ผู้ซื้อรับทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข หากสาเหตุที่พบเห็นต้องปรับปรุงทั้งระบบ 
6.2 มาตรฐาน 

หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังน้ี 
6.2.1 มอก.1995-2551 บริภัณฑ์สอ่งสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเช่ือถือในประเทศไทย 
6.2.2 IES-LM79-08 Electrical and Photometrice Measurements of Solid-state 

Lighting product 
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6.2.3 IES-LM-80-08 (การทดสอบเกี่ยวกับอายุการใช้งานของ LED) 
6.2.4 โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
6.2.5 หลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ที่นําเสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ

เป็นผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกัน 
6.2.6 มาตรฐานตามที่กําหนดในรายละเอียดชุดหลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี (LED) ทุก

ชนิด ต้องมีผลการทดสอบและรับรองโดยสถาบันหรือห้องทดสอบ ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็น
มาตรฐานเก่ียวกับข้อกําหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล 

6.3  รายละเอียด 
 6.3.1 ชุดหลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี (LED) ชนิดภายในอาคาร ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ 

ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
  6.3.1.1 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
  6.3.1.2 กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 20 วัตต์ 
  6.3.1.3 ความยาวหลอด 1200 มิลลิเมตร ขั้วหลอดเป็นชนิด G13 
  6.3.1.4 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power factor: PF) ไม่น้อยกว่า 0.95 
  6.3.1.5 ค่าความผิดเพ้ียนฮาร์โมนิกส์ทั้งหมดของกระแสไฟฟ้า (Total Harmonic Current 

Distortion :THD) ด้านเข้าไม่เกิน 10% 
  6.3.1.6 ค่าฟลักซ์ความส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 2,300 ลูเมน (lm) 
  6.3.1.7 ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อวัตต์ (lm/w) 
  6.3.1.8 ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 160 องศา 
  6.3.1.9 ค่าอุณหภูมิสีสัมพันธ์ (Correlated Color Temperature :CCT ) Norminal CCT 

ที่ 6,000-6,500 องศาเคลวิน โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C 78.377  
  6.3.1.10 ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) Ra ≥ 80 และมีค่าความ

ถูกต้องของแสงสีแดง (Red Rendering index) R9 >90 
  6.3.1.11 ใช้เม็ดแอลอีดี (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตที่น่าเช่ือถือได้ ได้แก่ Nichia หรือ 

Cree หรือ Philips Lumiled หรือ Osram หรือเทียบเท่า 
  6.3.1.12 เม็ดแอลอีดี ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES 

LM-80 (LM-80 Test Report) โดยเม็ดแอลอีดี ต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ที่อายุ 
ไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21) 

  6.3.1.13 ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตา ซึ่งต้องผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological Safety of Lamp Systems (Eye safety) 
ประเภทกลุ่มความเสี่ยง (Risk group) ระดับ 0 

  6.3.1.14 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62776 หรือเทียบเท่า 
  6.3.1.15 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
  6.3.1.16 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
  6.3.1.17 หลอดไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 

IEC/EN 55015, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3 และ IEC/EN 61547 หรือเทียบเท่า 
  6.3.1.18 ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมี

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ 
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  6.3.1.19 หลอดไฟแอลอีดีมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือ 
ดีกว่า 

  6.3.1.20 หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคง 
ค่าฟลักซ์ การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 90 % (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 

 
 6.3.2 ชุดหลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี (LED) ชนิดภายในอาคาร ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์

ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
  6.3.2.1 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
  6.3.2.2 กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ 
  6.3.2.3 ความยาวหลอด 600 มิลลิเมตร ขั้วหลอดเป็นชนิด G13 
  6.3.2.4 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power factor: PF)  ไม่น้อยกว่า 0.95 
  6.3.2.5 ค่าความผิดเพ้ียนฮาร์โมนิกส์ทั้งหมดของกระแสไฟฟ้า (Total Harmonic 

Current  Distortion :THD) ด้านเข้าไม่เกิน 10% 
  6.3.2.6 ค่าฟลักซ์ความส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน (lm) 
  6.3.2.7 ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อวัตต์ (lm/w) 
  6.3.2.8 ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 160 องศา 
  6.3.2.9 ค่าอุณหภูมิสีสัมพันธ์ (Correlated Color Temperature : CCT ) Nominal 

CCT ที่ 6,000-6,500 องศาเคลวิน โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C 78.377 
   6.3.2.10 ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) Ra ไม่น้อยกว่า 80 และมี
ค่าความถูกต้องของแสงสีแดง (Red Rendering index) R9≥90 

  6.3.2.11 ใช้เม็ดแอลอีดี (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตที่น่าเช่ือถือได้ ได้แก่ Nichia หรือ 
Cree หรือ Philips Lumiled หรือ Osram หรือเทียบเท่า 

  6.3.2.12 เม็ดแอลอีดี ที่ใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES 
LM-80 (LM-80 Test Report) โดยเม็ดแอลอีดี ต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ที่อายุ 
ไม่น้อยกว่า 70,000 ช่ัวโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21) 

  6.3.2.13 ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตา ซึ่งต้องผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological Safety of Lamp Systems (Eye safety) 
ประเภทกลุ่มความเสี่ยง (Risk group) ระดับ 0 

  6.3.2.14 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62776 หรือเทียบเท่า 
  6.3.2.15 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
  6.3.2.16 หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 

   6.3.2.17 หลอดไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 
IEC/EN 55015, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3 และ IEC/EN 61547 หรือเทียบเท่า 

  6.3.2.18 ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมี
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line to line ) 
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5  
   6.3.2.19 หลอดไฟแอลอีดีมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือ 
ดีกว่า 



หน้า 7 จาก 10 
 

  6.3.2.20 หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคง 
ค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 

 
 6.3.3 ชุดโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี (LED) ชนิดภายนอกอาคาร ขนาดไม่เกิน 

30 วัตต์ ทดแทนโคมไฟถนน ขนาดไม่เกิน 1x36 วัตต์ หรือ 2x36 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
  6.3.3.1 ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด 
  6.3.3.2 กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 25 วัตต์ สําหรับโคมไฟส่องสว่างถนนชนิดแอลอีดีที่ใช้แทน

โคมไฟถนนหลังเต่า High pressure sodium 1x400 วัตต์หรือฟลูออเรสเซนต์  1x36 วัตต์ หรือฟลูออเรส
เซนต์  2x36 วัตต์ 

  6.3.3.3 อุณหภูมิสีของโคมไฟส่องสว่างสําหรับถนนชนิดแอลอีดี ต้องไม่น้อยกว่า 6,000K- 
6,500K 

  6.3.3.4 ประสิทธิภาพของโคมไฟส่องสว่างสําหรับถนนชนิดแอลอีดีทั้งระบบต้องมีค่า 
ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อวัตต์ (lm/w) 

  6.3.3.5 หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคง
ค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % 

  6.3.3.6 ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) Ra ไม่น้อยกว่า 70 ตาม
การทดสอบ IES-LM 79-08, CIE 13.3-1995 

  6.3.3.7 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power factor: PF) สําหรับถนนชนิดแอลอีดีต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.95 

  6.3.3.8 อุณหภูมิการใช้งานของโคมไฟส่องสว่างสําหรับถนนชนิดแอลอีดี มีค่าระหว่าง -20 
ถึง 45 องศาเซลเซียส หรือ ดีกว่า 

  6.3.3.9 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
  6.3.3.10 ค่าความผิดเพ้ียนฮาร์โมนิกส์ทั้งหมดของกระแสไฟฟ้า (Total Harmonic 

Current Distortion THD) ทีมีตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์ภายในหลอดมีค่าไม่เกิน 15% 
  6.3.3.11 โคมไฟส่องสว่างสําหรับถนนชนิดแอลอีดี  สามารถป้องกันในกรณี เ กิด 

Over&Under Voltage และเกิดการลัดวงจร (Short circuit) 
  6.3.3.12 เป็นมิตรต่อสายตา ซึ่งต้องผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 

62471 Photobiological Safety of Lamp Systems  (Eyesafety) ประเภทกลุ่มความเสี่ยง (Risk group) 
ระดับ 0 

  6.3.3.13 โคมไฟฟ้าทําจากวัสดุไม่ขึ้นสนิม ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรง ทนทานต่อสภาพ
อากาศ 

  6.3.3.14 ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอดและมี
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line to line ) 
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5 

  6.3.3.15 หลอดไฟแอลอีดีมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือ 
ดีกว่า 

  6.3.3.16 หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยสามารถยังคงค่า 
ฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
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7. รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบในการพิจารณา ดังน้ี  
7.1 ใบรับรองการผ่านมาตรฐาน ของหลอดไฟ LED TUBE ขนาดกําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ และ

หลอดไฟ LED TUBE ขนาดกําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ และ street light LED ขนาดกําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 
30 วัตต์ 

7.2 แค็ตตาล๊อก และ/หรือลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของหลอดไฟ LED TUBE 
7.3 ตัวอย่าง หลอดไฟ LED TUBE ขนาดกําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จํานวน 5 หลอด หลอดไฟ 

LED TUBE ขนาดกําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ จํานวน 5 หลอด และหลอดไฟ LED TUBE ขนาดกําลังไฟฟ้า
รวมไม่เกิน 30 วัตต์ จํานวน 1 หลอด โดยจะต้องมีฉลากระบุรุ่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการต่อ
ใช้งานที่ตัวสินค้าด้วย 

 
8. กําหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ ์และส่งมอบให้มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 90 วัน (เก้าสบิวัน) 
นับต้ังแต่วันทีล่งนามในสัญญาซ้ือขาย โดยแบ่งงวดเงินออกเป็น 4 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดําเนินการ  
-ส่งแผนการดําเนินการติดต้ังทั้งหมด  
-ติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% ของงานตามสัญญา  
-จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน และตําแหน่งการติดต้ัง  
-จัดทํารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทําการร้ือถอนตามตําแหน่งที่ติดต้ังแล้วเสร็จ  
-แก้ไขงาน Defect List ตามที่ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ  
-แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดําเนินการ  
-ติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70 % ของงานตามสัญญา  
-จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและตําแหน่งการติดต้ัง  
-จัดทํารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทําการร้ือถอนตามตําแหน่งที่ติดต้ังแล้วเสร็จ  
-แก้ไขงาน Defect List ตามที่ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ  
-แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายใน 50 วัน นับต้ังแต่วันที่ลงนามใน  
สัญญาเป็นต้นไป  

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดําเนินการ  
-ติดต้ังหลอดไฟ LED TUBE แล้วเสร็จทั้งหมด 100% ของงานตามสัญญา  
-จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน และตําแหน่งการติดต้ัง  
-จัดทํารายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทําการร้ือถอนตามตําแหน่งที่ติดต้ังแล้วเสร็จ  
-แก้ไขงาน Defect List ตามที่ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ  
-แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายใน 70 วัน นับต้ังแต่วันที่ลงนามใน  
สัญญาเป็นต้นไป  

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดําเนินการ  
-จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน  
-จัดทําสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
-จัดทําสรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทําการร้ือถอนตามตําแหน่งที่ติดต้ังทั้งหมด  
-แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนงวดงาน งวดเงินให้เหมาะสมตามมูลค่างาน และ
แผนงานจริง ก่อนการลงนามในสัญญา  

 

9. วงเงินในการจัดซ้ือ  
ได้รับจากเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและ

สถาบันการศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วงเงินงบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 9,197,600.-  บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ 
ค่าแรงงาน ค่าดําเนินการ ค่ากําไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่าย
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งน้ี การลง
นามในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แล้วเท่าน้ัน  

10. ราคากลาง  
ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,197,600.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โดยมีหลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดต้ัง รวมทั้งหมด จํานวนไม่น้อยกว่า 14,584 หลอด มีรายละเอียดดังน้ี 
10.1 หลอดไฟ LED TUBE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จํานวนไม่น้อย

กว่า 14,341 หลอด 
10.2 หลอดไฟ LED TUBE ขนาด 600 มิลลิเมตร ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 

128 หลอด 
10.3 หลอดไฟ Street light LED ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 30 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 115 หลอด

ราคากลางดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดําเนินการ ค่ากาไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่า
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 

11. การรับประกันความชํารดุบกพร่อง  
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา

ตามแบบ แล้วแต่กรณี ต้องรับประกันต่อความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายของหลอดไฟ LED TUBE พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน
ดังกล่าว โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟ LED TUBE ซึ่งในระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร่อง หากหลอดไฟดับหรือเม็ด LED ดับเกิน 1% ต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และ
จะต้องมีหลอดไฟ LED TUBE สํารองให้ไว้ ดังน้ี 

11.1 หลอดไฟ LED TUBE ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 หลอด 
11.2 หลอดไฟ LED TUBE ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 หลอด 
11.3 หลอดไฟ LED Street light ใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 30 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 หลอด 
ทั้งน้ีความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้ขายอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ 

ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ขายต้องรีบทําการแก้ไขให้
เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการน้ีทั้งสิ้น หากผู้ขายบิดพลิ้ว 
ไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หาก 
ไม่กระทําการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
เปลี่ยนเองโดยใช้หลอดไฟ LED TUBE ที่สํารองไว้ และส่งคืนหลอด LED TUBE ที่เสีย โดยจํานวนหลอดไฟ  




