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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดรำคำซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงำนพร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี 
 
1. ชื่อโครงการ 
      โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี  
 
2. ความเป็นมา  
     ตำมท่ี กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้จัดท ำโครงกำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือลดใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐและเป็น 
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐสร้ำงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยในกำรสนับสนุน 
พพ.ให้กำรสนับสนุนแบบให้เปล่ำ (Investment Subsidy) ร้อยละ ๑๐๐ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนอนุรักษ์
พลังงำนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เป็นกำรสนับสนุนค่ำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร รวมถึงกำรติดตั้งทดสอบด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน หรือสนับสนุนเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้ำนอนุรักษ์พลังงำน และเพ่ือให้โครงกำรฯ ดังกล่ำว
สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสบควำมส ำเร็จ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
วิทยำเขตจันทบุรี มีควำมประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยส ำหรับอุปกรณ์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
ได้แก่ หลอดประหยัดพลังงำน (LED)  
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน อันได้แก่ หลอดประหยัดพลังงำน (LED)  
2. เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนใน มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงำนภำครัฐ โดย

กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน อันได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี  
3. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี สำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

อนุรักษ์พลังงำน  
 
โดยมีปริมำณงำนดังนี้ 

      ๑. หลอดประหยัดพลังงำน (LED) ประกอบด้วย 
               ๑.๑ หลอด LED Tube (ขนำดควำมยำวหลอด ๖๐ ซม.) ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์ ส ำหรับใช้ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 18 วัตต์ จ ำนวน ๓,๔๕๓  หลอด 
               ๑.๒ หลอด LED Tube (ขนำดควำมยำวหลอด 120 ซม.) ขนำดไม่เกิน 18 วัตต์ ส ำหรับใช้ทดแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 36 วัตต์ จ ำนวน ๗,๐๖๒ หลอด 

4. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 
       4.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
       4.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
       4.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร  
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            4.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวเนื่องจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด
ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
            4.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            4.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
            4.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
            4.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขต
จันทบุรี ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
            4.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
            4.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
            4.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
            4.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
            4.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
            4.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงประหยัดพลังงำน LED ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ      
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) เป็นสัญญำเดียว นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จถึงวันที่ประกำศประกวดรำคำ
ซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำน
เอกชนที่มหำวิทยำลัยเชื่อถือ 
            4.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงำน หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยหลอดไฟประหยัดพลังงำนที่  
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหลอดไฟประหยัดพลังงำนที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ทั้งโครงกำร และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจำกโรงงำนภำยในประเทศไทย 
            4.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะ เฉพำะของหลอด LED 
ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์และขนำดไม่เกิน 18 วัตต์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำเอกสำร
เปรียบเทียบทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับข้อก ำหนดและรำยละเอียดของหลอด LED ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์และขนำดไม่เกิน 18 
วัตต์ กับข้อก ำหนดและรำยละเอียดของมหำวิทยำลัยเป็นรำยข้อทุกข้อ โดยใช้ตำรำงเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพำะของ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงำนพร้อมติดตั้ง ที่ก ำหนดในเอกสำรข้อก ำหนดขอบเขตของงำน(Terms of Reference:TOR) 
           4.17 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำคำรวมทั้งระบบโดยรวมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงประหยัดพลังงำน LED ค่ำแรงและค่ำอะไหล่ ในระยะเวลำรับประกัน ๓ ปีหลังจำกส่งมอบงำน และ ค่ำ
ภำษีค่ำอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมทั้งแก้ไขควำมเสียหำยระหว่ำงกำรรื้อถอนและติดตั้ง โดยหน่วยงำนไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติมจำกรำคำท่ีเสนอมำ 
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5. ขอบเขตของงาน 
    ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟ LED 
    ก. หลอดไฟ LED Tube ขนาด 18 วัตต์ (ขนาดความยาวหลอด 120 ซม.) 
        ก.1 ต้องมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
          ก.1.1) หลอดไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ 220 โวลต์ ±15% ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
          ก.1.2) หลอดไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน 18 วัตต์ โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) 
ไม่น้อยกว่ำ 2,100 ลูเมน 
          ก.1.3) ค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 115 ลูเมนต่อวัตต์ โดย
ทดสอบตำมมำตรฐำน IES LM-79 (Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of 
Solid-State Lighting Devices) 
          ก.1.4) หลอดไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ 0.95 
          ก.1.5) หลอดไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) 6,500k±500k  
ตำมมำตรฐำน ANSI C78.377  
          ก.1.6) หลอดไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่ำ 80  
          ก.1.7) หลอดไฟ LED มีข้ัวหลอดเป็นชนิด G13 และผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนมิติขั้วหลอด G13 
IEC/EN 60061-1 หลอดไฟ  
          ก.1.8) LED มีค่ำควำมผิดเพี้ยนฮำร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: 
THDi) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน 15% และต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC 61000-3-2 class C หลอดไฟ 
          ก.1.9) LED มีค่ำมุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C 0-160 องศำ) ไม่น้อยกว่ำ 160 องศำ  
          ก.1.10) เม็ด LED (LED Chip) ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
70 พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำควำมส่องสว่ำงตำมมำตรฐำน IES LM-80 (Approved Method: 
measuring lumen maintenance of light sources)จำกผู้ผลิตเม็ด LED โดยอำยุกำรใช้งำนหลอดไม่น้อยกว่ำ 
50,000 ชั่วโมง ค ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-21 (Projecting long term lumen maintenance of 
LED light source 
         ก.1.11) ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในหลอด และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge 
Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 โวลต์ (Line to Neutral) และมีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร  
         ก.1.12) หลอดไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักหลอดไม่เกิน 300 กรัม 
         ก.1.13) หลอดไฟ LED ต้องมีควำมยำวหลอดเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.236-2548  
         ก.1.14) หลอดไฟ LED ตัวหลอดไฟมีสีขำวขุ่น และท ำมำจำกวัสดุชนิดโพลีคำร์บอเนต (polycarbonate) 
ตำมมำตรฐำน UL94-V-0 (Standard for Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in 
Devices and Appliances) 
         ก.1.15) ชุดหลอดไฟ LED Tube สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature)  
อยู่ระหว่ำง 0 องศำเซลเชียส ถึง 45 องศำเซลเซียส 
        ก.1.16) เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports) ของชุด
หลอด LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ก.1.1) – ก.1.9) ต้องใช้ทดสอบไม่น้อยกว่ำ 1 หลอด โดยมีอำยุกำรทดสอบ 



๔ 
 

ไม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันที่มีกำรประกำศประกวดรำคำจ้ำง และข้อ ก.1.11) – ก.1.14) พร้อมแนบเอกสำร
รับรองจำกห้องปฏิบัติกำรจำกสถำบัน หรือห้องทดสอบที่ได้มำตรฐำน ISO/IEC 17025 
    ก.2 ต้องมีความปลอดภัยและมาตรฐานสากลดังนี้ 
          ก.2.1) ชุดขับหลอด LED ที่ติดตั้งอยู่ภำยใน จะต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
(Electromagnatic Compatibility : EMC) อย่ำงน้อย ดังนี้ 
                   - IEC/EN  61547 อุปกรณ์ส ำหรับควำมต้องกำรแสงสว่ำงทั่วไปข้อก ำหนดด้ำนควำมคุ้มกันทำง
แม่เหล็กไฟฟ้ำ 
                   - IEC/EN  61000-3-2 ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดกำรปล่อย
กระแสฮำร์มอนิก 
                   - IEC/EN  61000-3-3 ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดส ำหรับ
กำรเปลี่ยนแปลงแรงดันภำยใต้ระยะเวลำต่ำงๆ 
                   - IEC/EN  61000-4-5 กำรทดสอบภูมิคุ้มกันไฟกระชำก 
                   - หลอดไฟ LED ได้มำตรฐำน IEC/EN  55015 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำง
และบริภัณฑ์ท่ีคล้ำยกัน “ ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551) พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์
มำตรฐำนอุตสำหกรรม โดยเอกสำรรับรองดังกล่ำวนี้ จะต้องได้รับกำรรับรองในย่ำนแรงดันไฟฟ้ำท่ี 220 โวลต์  
±15% ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
          ก.2.2) ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย IEC/EN 62776 
          ก.2.3) หลอดผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสำยตำ (Biological Safety) IEC/EN 
62471 (Photobiological Safety of lamp and lamp Systems) 
         ก.2.4) เอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports) ของชุด
หลอด LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ  ก.2.1 ข้อ ก.2.2 และข้อ ก.2.3 พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำก
ห้องปฏิบัติกำรจำกสถำบันหรือห้องทดสอบที่ได้มำตรฐำน ISO/IEC 17025 
    ก.3 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
          ก.3.1) รับประกันอำยุกำรใช้งำนของหลอดและชุดขับไม่น้อยกว่ำ 3 ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำก
ผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
          ก.3.2) หลอดไฟ LED ต้องเป็นสินค้ำท่ีผลิตในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตหลอดไฟ 
LED 
          ก.3.3) ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบหลอดไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of 
Hazardous Substances) โดยต้องแสดงว่ำบำงชิ้นส่วนได้รับกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรภำยในประเทศไทย 
          ก.3.4) หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้องแสดงอยู่บนหลอดไฟ 
LED อย่ำงชัดเจนและถำวร 
         ก.3.5) เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน  
(รง.๔) และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ขอบข่ำยออกแบบและผลิต
หลอดไฟ LED 
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           ก.3.6 หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้มที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และกำร
แสดงข้อมูลของหลอดนั้น 
    ก.4 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันหรือห้องทดสอบท่ีได้มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อก าหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 
หลอดไฟ LED รองรับกำรใช้งำนโคมไฟแบบ 2 หลอด/โคม ให้มีค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย (Average Illuminance)  
ในแนวรำบ (Eavg) ระดับต่ ำสุด ต้องไม่น้อยกว่ำ 400 ลักซ์ โดยวัดค่ำควำมสว่ำงในห้องปฎิบัติกำรและค ำนวณค่ำ
ควำมสว่ำงเฉลี่ย (Average Illuminance) ตำมรำยละเอียดในรูปที่ 1 พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำร
ของทำงรำชกำรหรือในก ำกับของรัฐ รวมทั้งกำรจ ำลองผล (Simulation) กำรวัดค่ำควำมสว่ำงด้วยโปรแกรม 
DIALux พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 

 
รูปที่ 1 แสดงต ำแหน่งจุดที่วัดควำมสว่ำง 
 
หมำยเหตุ : 
จุดที่ 1 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณใต้โคม 
จุดที่ 2 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวฉำกกับควำมยำวของโคม 
จุดที่ 3 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสี่โคมตำมแนวขนำนกับควำมยำวของโคม 
จุดที่ 4 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวขนำนกับควำมยำวของโคม 
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กำรค ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยให้ค ำนวณค่ำควำมสว่ำงในแต่ละต ำแหน่งและบันทึกค่ำควำมสว่ำงตำมวิธีกำรดังนี้ 
ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย = ผลรวมของควำมสว่ำงทุกจุดที่บันทึก / จ ำนวนข้อมูลที่บันทึก 
ก ำหนดให้ 
พ้ืน/เพดำน/ผนังมีสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนแสง = 0.0 % 
สัมประสิทธิ์กำรบ ำรุงรักษำ = 1.0 

ข. หลอดไฟ LED Tube ขนาด 9 วัตต์ (ขนาดความยาวหลอด 60 ซม.) 
    ข.1 ต้องมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
          ข.1.1) หลอดไฟ LED สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ 220 โวลต์ ±15% ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
ข.1.2) หลอดไฟ LED ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน 9 วัตต์ โดยมีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อย
กว่ำ 1,050 ลูเมน 
         ข.1.3) ค่ำประสิทธิผลกำรส่องสว่ำง (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 115 ลูเมนต่อวัตต์ โดย
ทดสอบตำมมำตรฐำน IES LM-79 (Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of 
Solid-State Lighting Devices) 
        ข.1.4) หลอดไฟ LED มีค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ 0.95 
        ข.1.5) หลอดไฟ LED มีค่ำอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) 6,500k±500k  

ตำมมำตรฐำน ANSI C78.377  
       ข.1.6) หลอดไฟ LED มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่ำ 80  
       ข.1.7) หลอดไฟ LED มีข้ัวหลอดเป็นชนิด G13 และผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนมิติขั้วหลอด G13 
IEC/EN 60061-1 หลอดไฟ  
      ข.1.8) LED มีค่ำควำมผิดเพ้ียนฮำร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: 
THDi) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกิน 15% และต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC 61000-3-2 class C หลอดไฟ 
      ข.1.9) LED มีค่ำมุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C 0-160 องศำ) ไม่น้อยกว่ำ 160 องศำ  
      ข.1.10) เม็ด LED (LED Chip) ซึ่งยังคงค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
พร้อมแนบเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำควำมส่องสว่ำงตำมมำตรฐำน IES LM-80 (Approved Method: 
measuring lumen maintenance of light sources) จำกผู้ผลิตเม็ด LED โดยอำยุกำรใช้งำนหลอดไม่น้อยกว่ำ 
50,000 ชั่วโมง ค ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-21 (Projecting long term lumen maintenance of 
LED light source 
     ข.1.11) ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภำยในหลอด และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชำก (Surge 
Protection) ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 โวลต์ (Line to Neutral) และมีวงจรป้องกันกำรลัดวงจร  
     ข.1.12) หลอดไฟ LED ต้องมีน้ ำหนักหลอดไม่เกิน 200 กรัม 
     ข.1.13) หลอดไฟ LED ต้องมีควำมยำวหลอดเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.236-2548  
     ข.1.14) หลอดไฟ LED ตัวหลอดไฟมีสีขำวขุ่น และท ำมำจำกวัสดุชนิดโพลีคำร์บอเนต (polycarbonate) ตำม
มำตรฐำน UL94-V-0 (Standard for Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices 
and Appliances) 
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          ข.1.15) ชุดหลอดไฟ LED Tube สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) อยู่
ระหว่ำง 0 องศำเซลเชียส ถึง 45 องศำเซลเซียส 
          ข.1.16) เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports) ของ
ชุดหลอด LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ ข.1.1) – ข.1.9) ต้องใช้ทดสอบไม่น้อยกว่ำ 1 หลอด โดยมีอำยุกำร
ทดสอบไม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันที่มีกำรประกำศประกวดรำคำจ้ำงและข้อ ข.1.11) – ข.1.14) พร้อมแนบ
เอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรจำกสถำบัน หรือห้องทดสอบที่ได้มำตรฐำน ISO/IEC 17025 
    ข.2 ต้องมีความปลอดภัยและมาตรฐานสากลดังนี้ 
          ข.2.1) ชุดขับหลอด LED ที่ติดตั้งอยู่ภำยใน จะต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ทำง
แม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnatic Compatibility : EMC) อย่ำงน้อย ดังนี้ 
                    - IEC/EN  61547 อุปกรณ์ส ำหรับควำมต้องกำรแสงสว่ำงทั่วไปข้อก ำหนดด้ำนควำมคุ้มกันทำง
แม่เหล็กไฟฟ้ำ 
                    - IEC/EN  61000-3-2 ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดกำรปล่อย
กระแสฮำร์มอนิก 
                    - IEC/EN  61000-3-3 ควำมสอดคล้องของคุณสมบัติทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำว่ำด้วยขีดจ ำกัดส ำหรับ
กำรเปลี่ยนแปลงแรงดันภำยใต้ระยะเวลำต่ำงๆ 
                    - IEC/EN  61000-4-5 กำรทดสอบภูมิคุ้มกันไฟกระชำก 
                    - หลอดไฟ LED ได้มำตรฐำน IEC/EN  55015 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำง
และบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน “ ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551) พร้อมแนบเอกสำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม โดยเอกสำรรับรองดังกล่ำวนี้ จะต้องได้รับกำรรับรองในย่ำนแรงดันไฟฟ้ำที่ 220 
โวลต์  ±15% ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 
          ข.2.2) ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย IEC/EN 62776 
ข.2.3) หลอดผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสำยตำ (Biological Safety) IEC/EN 62471 
(Photobiological Safety of lamp and lamp Systems) 
          ข.2.4) เอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports) ของชุด
หลอด LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ  ข.2.1 ข้อ ข.2.2 และข้อ ข.2.3 พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำก
ห้องปฏิบัติกำรจำกสถำบันหรือห้องทดสอบที่ได้มำตรฐำน ISO/IEC 17025  
    ข.3 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
          ข.3.1) รับประกันอำยุกำรใช้งำนของหลอดและชุดขับไม่น้อยกว่ำ 3 ปี พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำก
ผู้ผลิตหลอดไฟ LED 
          ข.3.2) หลอดไฟ LED ต้องเป็นสินค้ำท่ีผลิตในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตหลอดไฟ 
LED 
         ข.3.3) ต้องมีผลกำรทดสอบส่วนประกอบหลอดไฟ LED ตำมมำตรฐำน RoHs (Restriction of 
Hazardous Substances) โดยต้องแสดงว่ำบำงชิ้นส่วนได้รับกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรภำยในประเทศไทย 
         ข.3.4) หลอดไฟ LED ต้องได้รับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นจะต้องแสดงอยู่บนหลอดไฟ 
LED อย่ำงชัดเจนและถำวร 
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          ข.3.5) เป็นโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
(รง.๔) และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ขอบข่ำยออกแบบและผลิต
หลอดไฟ LED 
          ข.3.6) หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้มที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และกำร
แสดงข้อมูลของหลอดนั้น 
    ข.4 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันหรือห้องทดสอบท่ีได้มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อก าหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 
หลอดไฟ LED รองรับกำรใช้งำนโคมไฟแบบ 2 หลอด/โคม ให้มีค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย (Average Illuminance)  
ในแนวรำบ (Eavg) ระดับต่ ำสุดต้องไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์ โดยวัดค่ำควำมสว่ำงในห้องปฎิบัติกำรและค ำนวณค่ำ
ควำมสว่ำงเฉลี่ย (Average Illuminance) ตำมรำยละเอียดในรูปที่ 1 พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกห้องปฏิบัติกำร
ของทำงรำชกำรหรือในก ำกับของรัฐ รวมทั้งกำรจ ำลองผล (Simulation) กำรวัดค่ำควำมสว่ำงด้วยโปรแกรม 
DIALux พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตหลอดไฟ LED 

 
 

 
รูปที่ 2 แสดงต ำแหน่งจุดที่วัดควำมสว่ำง 
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หมำยเหตุ : 
จุดที่ 1 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณใต้โคม 
จุดที่ 2 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวฉำกกับควำมยำวของโคม 
จุดที่ 3 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสี่โคมตำมแนวขนำนกับควำมยำวของโคม 
จุดที่ 4 วัดค่ำควำมสว่ำงบริเวณต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำงจุดใต้โคมทั้งสองโคมตำมแนวขนำนกับควำมยำวของโคม 
กำรค ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยให้ค ำนวณค่ำควำมสว่ำงในแต่ละต ำแหน่งและบันทึกค่ำควำมสว่ำงตำมวิธีกำรดังนี้ 
ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย = ผลรวมของควำมสว่ำงทุกจุดที่บันทึก / จ ำนวนข้อมูลที่บันทึก 
ก ำหนดให้ พ้ืน/เพดำน/ผนังมีสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนแสง = 0.0 % 
สัมประสิทธิ์กำรบ ำรุงรักษำ = 1.0 

 6. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
   ตำมพ้ืนที่ติดตั้งหลอดไฟฟ้ำในโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ – 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

8. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
   มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนแล้วเสร็จ ภำยใน ระยะเวลำ 150 วัน 
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จะจ่ำยเงินค่ำงำน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด 
ดังนี้ 

 งวดที่ 1  จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ 30 ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร  
- ส่งแผนกำรด ำเนินกำรรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมด  
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้ง  
- จัดท ำรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ท ำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้ง 
- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ พร้อมรำยงำนผลกำรทดสอบวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งหลอดหรือโคมหลอด LED แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของงำนตำมสัญญำ 

             แล้วเสร็จ ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยเป็นต้นไป  
 

 งวดที่ 2 จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ  40  ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร  
- ติดต้ังหลอดหรือโคมหลอด LED แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของงำนตำมสัญญำ 
- จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้ง  
- จัดท ำรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท ำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  
- แก้ไขงำน Defect List ตำมท่ีผู้ควบคุมงำนแจ้งให้แก้ไขท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำร ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำย
เป็นต้นไป  
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 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ำยเงินค่ำงำนให้ร้อยละ  30  ของวงเงินตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร  
- ติดตั้งหลอดหรือโคมหลอด LED แล้วเสร็จร้อยละ 100 ของงำนตำมสัญญำ 
- จัดท ำสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน และต ำแหน่งกำรติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด  
- จัดท ำสรุปรำยงำนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท ำกำรรื้อถอนตำมต ำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด  
- แก้ไขงำน Defect List ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำร ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำย 

9. วงเงินในการจัดซื้อ 
            9.1  งำนจัดซ้ือในครั้งนี้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
   9.2  รำคำกลำงของงำนประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้ก ำหนดไว้เป็นเงิน จ ำนวน   
๕,๐๘๔,๘๕๐.00  บำท (ห้ำล้ำนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)   
            9.3  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๒๕๔,๒43.00 บำท  (สองแสนห้ำหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสำมบำทถ้วน) 

10.  อัตราค่าปรับ 
   9.1 หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำและส่งมอบผลงำนให้
มหำวิทยำลัยตำมเวลำที่ก ำหนดในข้อ 7 จะต้องช ำระค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวันของรำคำงำน   
   9.2 หำกถูกปรับเกินร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ มหำวิทยำลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญำหรือตัดงำน
บำงส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้ำงอ่ืนเข้ำท ำงำนแทน 

11. เงื่อนไขการด าเนินงาน 
      กำรด ำเนินกำรของผู้ขำยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
      11.1 ผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทั่วไปส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย และจะต้อง 

ปฏิบัติตำมระเบียบและข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดในระหว่ำงด ำเนินกำร  
            11.2 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้ขำยจะต้องน ำออกนอกเขตอำคำรของมหำวิทยำลัยและส่วน 
ที่เป็นของมหำวิทยำลัยจะต้องน ำไปกองไว้อย่ำงมีระเบียบ ณ จุดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
            11.3 ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำนี้ หำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ผู้ขำย
จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมหรือดีกว่ำ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ขำยเองทั้งสิ้น  
            11.4 ผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม เรื่อง ควำมปลอดภัย 
ในกำรท ำงำนก่อสร้ำงและเครื่องจักรกล  
            11.5 ผู้ขำยจะต้องแจ้งรำยชื่อผู้ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในอำคำรของมหำวิทยำลัยในแต่ละวันพร้อม 
ใบลงชื่อและส ำเนำบัตรประชำชน  
            11.6 ผู้ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกวัน (ยกเว้นมหำวิทยำลัยสั่งให้หยุดงำน) โดยกำรท ำงำนต้อง 
ไม่กระทบต่อกำรใช้พ้ืนที่ของหน่วยงำนและงำนที่อำจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในระดับที่เกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด
จะต้องด ำเนินกำรนอกเวลำรำชกำร ถ้ำท ำงำนนอกเวลำ บริษัทจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนของมหำวิทยำลัย 
ตำมอัตรำค่ำจ้ำงทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับบริษัท  
            11.7 ผู้ขำยจะต้องขออนุญำตใช้วัสดุทุกชนิดที่จะน ำมำใช้ในโครงกำรนี้ และยื่นขออย่ำงน้อย 5 วัน 
ท ำกำร ก่อนที่จะน ำมำใช้งำน โดยต้องระบุรำยละเอียดคุณสมบัติของวัสดุให้ชัดเจนรวมทั้งส่งตัวอย่ำง และ/หรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย  
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  11.8 กำรทดสอบคุณสมบัติหรืองำนตำมข้อก ำหนด ตลอดจนงำนทดสอบในสนำม ผู้ขำยจะต้อง
ด ำเนินกำรเองภำยใต้กำรควบคุมงำนของมหำวิทยำลัยหรือจัดส่งไปท ำกำรทดสอบกับหน่วยรำชกำรที่มหำวิทยำลัย
เห็นชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนทั้งหมดเป็นของผู้ขำยเองทั้งสิ้น   

         11.9 ผู้ขำยจะต้องค ำนวณหำปริมำณงำนและจะต้องรับผิดชอบในควำมผิดพลำดของปริมำณงำนที่เสนอ 
หำกมีข้อสงสัยในปริมำณงำนผู้ขำยจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถำนที่ด ำเนินกำรและจะน ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรขอ
เบิกค่ำใช้จ่ำยจำกมหำวิทยำลัยอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีกำรแก้ไขงำนหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในแบบภำย
หลังจำกในกำรเสนอรำคำฯ มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำจ่ำยให้หรือหักคืนจำกผู้ขำย 
           11.10 ผู้ขำยจะต้องรื้นถอน จัดหำ และติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงำนชุดใหม่ พร้อมทั้งท ำกำร
ทดสอบกำรท ำงำน หลอดไฟประหยัดพลังงำนต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
           11.11 ผู้ขำยจะต้องตรวจสอบสถำนที่ก่อนกำรด ำเนินกำรรื้อถอน และติดตั้ง รวมถึงกำรซ่อมแซม
สถำนที่ให้กลับอยู่ในสภำพดีดังเดิม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมแต่ประกำรใด 
           11.12 ผู้ขำยจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนเพื่อรอกำรจ ำหน่ำยตำมวิธีกำรของกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนต่อไป 

12. การส่งมอบงาน  
 12.1 หลังงำนติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ LED ผู้ขำยจะต้องอบรมกำรใช้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง

ใหม่ ให้กับผู้ปฏิบัติงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของอำคำร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ  
 12.2 ผู้ขำยจะต้องส่งมอบงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อภำยในระยะเวลำ  

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในสัญญำซื้อขำย  
            12.3 ให้ผู้ขำยแนบคู่มือกำรใช้งำนส่งมำพร้อมกับหนังสือมอบงำน อย่ำงน้อย 3 ชุด   
            12.4 ผู้ขำยจะต้องจัดท ำอุปกรณ์สำธิตพร้อมบอร์ดแสดงวิธีกำรท ำงำน เพ่ือใช้ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทรำบถึงรำยละเอียดวิธีกำรท ำงำน กำรประหยัดพลังงำน และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ให้ใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำน  

13. ระยะเวลารับประกันผลงานติดตั้ง  
 13.1 ผู้ขำยจะต้องรับประกันควำมเสียหำยของผลงำนติดตั้งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถัดจำก

วันที่มหำวิทยำลัยได้ตรวจรับมอบงำนงวดสุดท้ำย  
 13.2 อุปกรณ์หลอด, โคมไฟ LED จะตอ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ท่ียังไม่ผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อนโดย 

ผู้ขำยจะต้องรับประกันควำมเสียหำยและกำรเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ขำยที่ขำด
คุณภำพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือกำรปฏิบัติงำนประกอบติดตั้งไม่ได้มำตรฐำน ผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้กำรได้ดีดั้งเดิม ภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัย หำกไม่เข้ำซ่อมแซมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ให้ผู้ขำยรำยอ่ืนเข้ำด ำเนินกำรแทน โดยผู้ขำยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  

      13.3 ผู้ขำยจะต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำง
รำชกำรและเอกชน รวมทั้งระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ควำมเสียหำยใด ๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ขำย ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 

 



๑๒ 
 

14 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง 
      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำรำยกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงำนพร้อมติดตั้ง 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ตำมข้อก ำหนด
ขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 5 ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย  

 
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด 
คุณลักษณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

น ำเสนอ 

คุณลักษณะ
เปรียบเทียบ 

เอกสำรประกอบ
หน้ำที่ 

หมำย
เหตุ 

ตรง 
ไม่ตรง 

ดีกว่ำ 
ด้อย
กว่ำ 

        

 


