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��������� ���	
���	������������������������������ !����"��#�$� !� ����!���������%�&�'�����$���( ������� ��)*+,-./01,2.*+,3456.37889:3;+*/21<23<.9=>*+,?3@84ABC?D2,EFG,30@HF,.IJI8K::D=CGLMN=IO,,2.9PQ.-KN.</0.LMNR4S?23T?33@?23LMNR4S?23TLMN83I-23TLMN@C+U2.2R6.?23SU29.I.,2.6.?IR?23*+,.IJI8K::D.4O.SN01VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXYVVVV@C:KZ<@84JI[D7\@/@CD4?]Z7JN+,-N2@J2@=CG:Z7?33@?23.̂1821?23R4SE;O+R4SRN2,[D7?2383I-23_4<SK̀2:345?U2-.S6.32B?IRR2.K98?]2VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXaVVVVLMN9<.+32:2JN+,9PQ.LMN@C+2BC_*21_4<SK=CGP37?0S32:2+I9Db?=3+.I?<cS4,?D/20VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXdVVVVLMN9<.+32:2JN+,\@/9PQ.LMN@CLDP37̂1B.c3/0@?4.?48LMN9<.+32:2321+;G.=CG9*N21;G.*N+9<.+6-N[?/TZT04.P37?2>P37?0S32:2+I9Db?=3+.I?<cT-3;+\@/9PQ.LMN?37=U2?23+4.9PQ.?23*4S*02,?23[*/,*4.32:2+1/2,9PQ.e33@TJ2@*N+TfXgVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXhVVVVLMN9<.+32:2JN+,\@/9PQ.LMN\SN3489+?<I=eIi-3;+:02@:KN@?4.TEFG,+2RPjI9<e\@/1+@*FO.>2D\=190N.[J/34582D*+,LMN9<.+32:2\SN@C:U2<4G,6-N<D79+?<I=eIi[D7:02@:KN@?4.9B/.0/2.4O.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXfkVVVV\@/9PQ.LMN=CG\@/L/2.9?Zlc?23P379@I.LD?23PjI84JI,2.J2@3798C18=CG345@.J3C0/2?23?37=30,?23:D4,?U2-.SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXffVVVVLMN9<.+32:2JN+,\@/+1M/6.52.79PQ.LMN\@/[<S,84ABC321348321R/21T-3;+[<S,84ABC321348321R/21\@/HM?JN+,:38HN0.6.<237<U2:4AJ2@=CG:Z7?33@?23TPXPXBXT?U2-.SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXfWVVVVLMN9<.+32:2JN+,D,=798C1.6.3788R4SE;O+R4SRN2,̀2:345SN01+I9Db?=3+.I?<cmnopqrnstuntvTwsqxysnuntvzTnopw{T*+,?3@84ABC?D2,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXf|VVVVLMN9<.+32:2EFG,\SN348:4S9D;+?9PQ.:M/<4AA2JN+,348[D7R/219,I.L/2.84ABCe.2:2390N.[J/?23R/219,I.[J/D7:34O,EFG,@C@MD:/2\@/9?I.<2@-@;G.82=:M/<4AA2+2RR/219PQ.9,I.<S?b\SNJ2@=CG:Z7?33@?23TPXPXBX?U2-.SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXf}VVVVLMN9<.+32:2JN+,\@/9PQ.LMN=CGHM?P379@I.<I=eILMN9<.+32:26.<H2.7=CG-N2@9*N29<.+32:2[D7-N2@=U2<4AA2J2@=CGT?0_XT?U2-.SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXfgVVVV8K::D-3;+.IJI8K::D=CGR79*N29PQ.:M/<4AA2JN+,\@/+1M/6.52.79PQ.LMN\@/[<S,84ABC321348321R/21T-3;+[<S,84ABC321348321R/21\@/HM?JN+,:38HN0.6.<237<U2:4AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXfYVVVV8K::D-3;+.IJI8K::D=CGR79*N29PQ.:M/<4AA2?48-./01,2.̀2:345EFG,\SNSU29.I.?23R4SE;O+R4SRN2,SN013788+I9Db?=3+.I?<cTmnopqrnstuntvTwsqxysnuntvTzTnopw{TJN+,D,=798C1.6.3788+I9Db?=3+.I?<cT*+,?3@84ABC?D2,T=CG90b8\EJc>M.1c*N+@MDR4SE;O+R4SRN2,̀2:345VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXfaVVVV:M/<4AA2JN+,348[D7R/219,I.L/2.84ABCe.2:23T90N.[J/?23R/219,I.[J/D7:34O,EFG,@C@MD:/2\@/9?I.<2@-@;G.82=:M/<4AA2+2RR/219PQ.9,I.<S?b\SN~~~~~~~~~~~~~~~~~��~~~~���������������������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLMN9<.+32:2R7JN+,9<.+9+?<23-D4?52.1;G.@2_3N+@?48?239<.+32:2=2,3788R4SE;O+R4SRN2,2̀:345SN01+I9Db?=3+.I?<cT̂S1[1?9PQ.TWT</0.T:;+VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���~~~~�������~�~��������������������������������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVmf{VVVV6.?3ZCLMN9<.+32:29PQ..IJI8K::DVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVm?{VVV-N2,-KN.</0.<2@4A-3;+-N2,-KN.</0.RU2?4ST6-N1;G.<U29.2-.4,<;+3483+,?23RS=798C1..IJI8K::DT84ABC321B;G+-KN.</0.LMNR4S?23TLMN@C+U2.2R:08:K@TmHN2@C{T_3N+@3483+,<U29.2HM?JN+,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVm*{VVV83I]4=RU2?4S-3;+83I]4=@-2B.RU2?4ST6-N1;G.<U29.2-.4,<;+3483+,?23RS=798C1..IJI8K::DT-.4,<;+83I:Z-c<.eIT84ABC321B;G+?33@?23LMNR4S?23TLMN@C+U2.2R:08:K@TmHN2@C{T[D784ABCLMNH;+-KN.3216-A/TmHN2@C{T_3N+@3483+,<U29.2HM?JN+,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVmW{VVVV6.?3ZCLMN9<.+32:29PQ.8K::De33@S2-3;+:Z78K::D=CG@I6B/.IJI8K::D6-N1;G.<U29.284J3P37RU2J40P37B2B.*+,LMN.4O.T<U29.2*N+J?D,=CG[<S,HF,?239*N29PQ.-KN.</0.TmHN2@C{T<U29.284J3P37RU2J40



��������� ���	
���	������������������������������ !����"��#�$� !� ����!���������%�&�'�����$���( ������� ��)*+,-.-/0123456*7/895/:;</=8+>1:?.6/.8/@2:>16AB/C.20123456*7/895/:;</CDEFBGA5H>1:@I-.JBGCK=L+51FC@M2+@N+12:?.6/.H4OJ512PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQRSPPPPT/O+UD3456:/1+.V.6*7/3456:/1+.V.+;<FO@/T/W./,6*7/345+;<FV5.=T85K>E/:?.6/.:@II.012O.+605.+;<FV5.=XY,61O:.+J.FCDE+,N9G<5T/=QZS=8+>1=Q[S=012345+;<FV5.=XY5<XJ;O+UDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ\SPPPP61O:.+6LBEF6JBF1>E/]=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ\̂ZSPPP:?.6/.TNC,6NDK/L.UB-K_=:?.6/.TNC,6NDK/̀.aDF4YV;.6LBEF=QH5.FDS=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQbSPPPPN@I-D61O:.+:;</CDE=Z=C@M28FACDEGA5K>E/L+51FO@NO.+6:/1+.V.C.2+,NNc@Ad>M1c@Ac5.2̀.V+@WA5<K1B6YeOC+1/BO:_J.FXNNT/051=Ẑf=QZS=gAKGF;J512X/NT/+4*XNN=hij=jklm=Qhnopqrlm=instumvpjnouqpSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPwxyzzzz{|}~���zyz��|��~������������{������|���~��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQZSPPPPT/O+UDCDE3456:/1+.V.F1N1?./.cT85N9VVY1>E/O+,C?.O.+XC/T85X/N8/@2:>1F1N1?./.cd�E2JBA1.O+X:JF*�J.FO�8F.K=gAKFD8Y@OW./X:A2J@<J/012345F1N1?./.cXY,345+@NF1N1?./.c=C@M2/DM8.O345+@NF1N1?./.c6*7/N9VVY�++FA.J5126*7/345CDEN++Y9/BJB̀.<,J.FO�8F.KXY5<6C;./@M/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ[SPPPPXVJJ.Ye1OXY,8+>1XNN+4*+.KO.+Y,61DKAV9UY@OaU,6�L.,=J.F051=\̂\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQRSPPPP8Y@O*+,O@/O.+6:/1+.V.=J.F051=bPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ\SPPPPN@I-D61O:.+:;</CDE=[=C@M28FACDEGA5K>E/L+51FO@NO.+6:/1+.V.C.2+,NNc@Ad>M1c@Ac5.2̀.V+@WA5<K1B6YeOC+1/BO:_=J.FXNNT/051=Ẑf=Q[S=gAKGF;J512X/NT/+4*XNN=hij=jklm=Qhnopqrlm=instumvpjnouqpSzzzzzzzzzzzzzzzzz�xzzzz����{~�����PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\̂ZPPPP=3456:/1+.V.J512K>E/0516:/1XY,6:/1+.V.C.2+,NNc@Ad>M1c@Ac5.2̀.V+@WA5<K1B6YeOC+1/BO:_J.FCDEO?.8/AG<5T/61O:.+*+,O<A+.V.1B6YeOC+1/BO:_/DM=gAKGF;FD62>E1/G0TA]=C@M2:BM/=XY,c,J512O+1O051V<.FT85H4OJ512V+NH5</=L+51FC@M28Y@OW./X:A2J@<J/XY,C?.O.+K>/K@/J@<J1/0123456:/1+.V.=gAKGF;J512X/NTN6:/1+.V.T/+4*XNN=hij=jklm=Qhnopqrlm=instumvp=jnouqpSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQZSPPPP3456:/1+.V.J512c@AC?.61O:.+:?.8+@NT-5T/O.+6:/1+.V.T/+4*XNNG�Y_61O:.+*+,6̀C=hij=jklm=Qhnopqrlm=instumvp=jnouqpS=gAK3456:/1+.V.J5126*7/345+@N3BA-1NJ+<c:1NV<.FV+NH5</H4OJ512=XY,-@A6c/01261O:.+=hij=jklm=O;1/CDEc,K>/K@/O.+6:/1+V.=XY5<c�2:;2051F4Y=Q��lnq�S=6L>E16*7/O.+6:/1+.V.T85XO;8/;<K2./012+@W3;./C.2+,NNc@Ad>M1c@Ac5.2̀.V+@WA5<K1B6YeOC+1/BO:_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ[SPPPPT853456:/1+.V./?.051F4Y=hij=jklm=CDEGA5c@A6J+DKFG<5J.F=�̂�=F.A?.6/B/O.+N@/C�OXY,:;2051F4Y=Q��lnq�S=6L>E16*7/O.+6:/1+.V.T85XO;8/;<K2./012+@W3;./C.2+,NNc@Ad>M1c@Ac5.2̀.V+@WA5<K1B6YeOC+1/BO:_=̀.KT/<@/=XY,6<Y.CDE*+,O.�O?.8/A=gAK3456:/1+.V.J5126*7/345+@N3BA-1NJ+<c:1NV<.FV+NH5</H4OJ512=T/O.+N@/C�OXY,:;2051F4Y=Q��lnq�S=012J/O;1/CDEc,K>/K@/O.+6:/1+.V.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\̂[PPPP=3456:/1+.V.c,J5126:/1+.V.6*7/62B/N.C=XY,6:/1+.V.6LDK2+.V.6ADK<=gAK6:/1+.V.+<FXY,8+>1+.V.J;18/;<K=XY,8+>1J;1+.KO.+=J.F62>E1/G0CDE+,N9G<5C5.KTN6:/1+.V.T85H4OJ512=gAKVBA+.V.+<FC@M2:BM/d�E2+<FV;.̀.aDF4YV;.6LBEFXY,̀.aD1.O+1>E/=V;.0/:;2=V;.cAC,6NDK/=XY,V;.T-5c;.K1>E/]=C@M2*<2=c/O+,C@E2:;2F1NL@:A9T85=U=F8.<BCK.Y@K+.-̀@�6-DK2+.KPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP+.V.CDE6:/1=c,J5126:/1O?.8/AK>/+.V.GF;/51KO<;.= ¡=<@/=/@NXJ;<@/6:/1+.V.=gAK.̀KT/O?.8/AK>/+.V.=3456:/1+.V.J512+@N3BA-1N+.V.CDEJ/GA56:/1G<5=XY,c,H1/O.+6:/1+.V.FBGA5PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\̂RPPPP=3456:/1+.V.c,J5126:/1O?.8/A6<Y.:;2F1NL@:A9=GF;6OB/=Z¢¡=<@/=/@NH@Ac.O<@/Y2/.F=T/:@II.d>M10.KPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\̂\PPPP=3456:/1+.V.c,J512:;2XVJJ.Ye1OXY,8+>1XNN+4*+.KO.+Y,61DKA=V9UY@OaU,6�L.,



��������� ���	
���	������������������������������ !����"��#�$� !� ����!���������%�&�'�����$���( ������� )�*+,-./0123456.7890:,;<=0>?@,0=/=A=-0BCCD3EFGH,D3ED:=-2=/03IE:JK,L>MN<A0,@L<?6.>9GO,80B<,C<=09LD=04=PM3<I=@E3-<MQ=J@RH;P=JLAK=M3K0=S23T>SRK-0=KDBKUE7J:>8V@>,<?=0+,-A=-0=S<=0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXYZWWWW.<Q,@<=0>?@,0=/=.[\:>?@,0=/=/J0]0JDE\0Q=-?3̂̂=.0=KMB>,RKE/14M3<_4B>̀9=BaMa.bP:cROc:J@dMB>+:=bD>,<?=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6A3H-P;E>?RK<Q,@ARODB]<M-KGO@+:,>?@,]=;>-GO,@7+b@>,<?=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXYeWWWW.[\:>?@,0=/=DB]:,-KGO@+:,>?@,dMB>?@,0=/=.A=-0BCC<=0D3EFGH,D3ED:=-2=/03IE:JK,L>MN<A0,@L<?6.b@J3@ARO.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.W0BPJQ=->JM=WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW@Y.WcU-WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW@YWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW>;GO,9:@<f=P@E>JM=KGO@+:,>?@,dMB>?@,0=/=dM:J.DB7;Q03C>,<?=0<=0KGO@+:,>?@,dMB<=0>?@,0=/=bEg.hEK>ENE+=EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXYiWWWW.[\:>?@,0=/=]:,-D3EAf=>,<?=0?f=P03CbS:b@<=0>?@,0=/=b@0\8dCC7jM6>,<?=080B>2A.klm.mnop.qkrstuvop.lrwxypzt.mrsyut{.hEK[\:>?@,0=/=]:,->8V@[\:03C[LES,C]0JD?,C/J=;/0Cc:J@c\<]:,-.dMBS3E>D@+,->,<?=0.klm.mnop.<Q,@ARODBKG@K3@<=0>?@,0/=.dM:JDU-?Q-+:,;\M.q|}oru~{.>9GO,>8V@<=0>?@,0=/=bP:d<QP@QJK-=@+,-03I[Q=@A=-0BCCD3EFGH,D3ED:=-2=/03IE:JK,L>MN<A0,@L<?6WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/4B<00;<=09LD=04=[M<=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6.DBEf=>@L@<=0]0JD?,C/14?;C3]L+,-[\:>?@,0=/=d]QMB0=KJQ=.>8V@[\:>?@,0=/=ARO;R[M80BhKS@60QJ;<3@<3C[\:>?@,0=/=0=K,GO@.]=;+:,.�YZ.q�{.P=<80=<TJQ=[\:>?@,0=/=0=KbE>8V@[\:>?@,0=/=ARO;R[M80BhKS@60QJ;<3@<3C[\:>?@,0=/=0=K,GO@./4B<00;<=0a.DB]3E0=KSGO,[\:KGO@+:,>?@,0=/=ARO;R[M80BhKS@60QJ;<3@@3H@,,<D=<<=0>8V@[\:>?@,0=/=WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWP=<80=<T]Q,/4B<00;<=09LD=04=[M<=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6<Q,@P0G,.b@+4BARO;R<=09LD=04=+:,>?@,JQ=.;R[\:>?@,0=/=0=KbE<0BAf=<=0,3@>8V@<=0+3E+J=-<=0d+Q-+3@0=/=,KQ=->8V@�00;]=;+:,�YZ.q�{.dMB/4B<00;<=0a.>SGO,JQ=;R<=0<0BAf=,3@>8V@<=0+3E+J=-<=0d+Q-+3@0=/=,KQ=->8V@�00;./4B<00;<=0aDB]3E0=KSGO,[\:>?@,0=/=0=K@3H@,,<D=<<=0>8V@[\:>?@,0=/=.dMB;P=JLAK=M3K0=S23T>SRK-0=KDB9LD=04=M-hA_[\:>?@,0=/=E3-<MQ=J>8V@[\:ALH--=@.>J:@d]Q/4B<00;<=09LD=04=[M<=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6DBJL@LD̀3K7E:JQ=[\:>?@,0=/=0=K@3H@>8V@[\:ARObP:/J=;0QJ;;G,>8V@80BhKS@6]Q,<=09LD=04=+,-A=-0=S<=0dMB;L7E:>8V@[\:0L>0LO;bP:;R<=0<0BAf=E3-<MQ=JWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWP=<2=KPM3-D=<<=09LD=04=[M<=0>?@,0=/=+,-/4B<00;<=09LD=04=[M<=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6.P@QJK-=@+,-03I]0JD?,C9CJQ=[\:>?@,0=/=AROS@B<=0>?@,0=/=P0G,[\:>?@,0=/=0=KbE0=KP@UO-<0BAf=<=0,3@>8V@<=0+3E+J=-<=0d+Q-+3@0=/=,KQ=->8V@�00;]=;+:,.�Y�.q�{.P@QJK-=@+,-03I?=;=0c]3E?LA�L<=0>8V@[\:S@B<=0>?@,0=/=hEK7;Q>0RK<[\:>?@,0=/=>+:=;=Af=?3̂̂=.dMB?=;=0cM-hA_[\:>?@,0=/=ARO<0BAf=<=0,3@>8V@<=0+3E+J=-<=0d+Q-+3@0=/=,KQ=->8V@�00;>8V@[\:ALH--=@7E:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXY�WWWW.[\:>?@,0=/=DB]:,-8TLC3]L.E3-@RHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWq�{WWWW8TLC3]L]=;>-GO,@7+ARO0BC17J:b@>,<?=080B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWq�{WWWW0=/=ARO>?@,DB]:,->8V@0=/=ARO0J;2=_R;\M/Q=>9LO;.dMB2=_R,GO@g.qc:=;R{.0J;/Q=bS:DQ=KA3H-8J-7J:E:JKdM:JWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWq�{WWWW[\:>?@,0=/=DB]:,-M-AB>CRK@>9GO,>+:=?\Q<0BCJ@<=0>?@,0=/=.]=;J3@.>JM=.ARO<f=P@EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWqX{WWWW[\:>?@,0=/=DBc,@<=0>?@,0=/=ARO>?@,dM:J7;Q7E:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWqZ{WWWW[\:>?@,0=/=]:,-�U<_=dMBAf=/J=;>+:=bDb@0BCCdMBJL�R<=0>?@,0=/=E:JKJL�R80B<JE0=/=,L>MN<A0,@L<?6.+,-<0;C3̂SR<M=-AROd?E-7J:b@>JNC7F]6.���Y�}srwxspypztY�rYt���������������������������������������������.WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW[\:>?@,0=/=]:,-J=-PM3<80B<3@<=0>?@,0=/=90:,;<3C<=0>?@,0=/=A=-0BCC<=0D3EFGH,D3E



��������� ���	
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ร่าง 
ข้อกําหนดรายละเอียด (Terms of Reference: TOR) 

จัดซ้ือจัดจ้างและติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter 
 
1. ความเป็นมา 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ 
“โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด
เชียงราย” ซ่ึงได้ผ่านเกณฑ์ ได้รับการคัดเลือก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการดังกล่าว  

ภายใต้การสนับสนุนการลงทุนโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะทําการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่อง
สว่างท่ีมีการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี เป็นหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED จํานวน 22,797 
หลอด และปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าและมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เป็น
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแบบแยกส่วนชนิด Inverter จํานวน 272 ชุด เพ่ือให้เกิดการประหยัด
พลังงาน คุ้มค่าต่อการใช้งาน และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการฯ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2) เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนอนุรักษาพลังงาน 20 ปี 

3) นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
4) เพ่ือให้เกิดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพ่ือลดการใช้พลังงานในอาคารควบคุมของภาครัฐ โดย

เลือกใช้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน 
 
3. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้ว่าจ้าง) ดําเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้พลังงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การจัดซ้ือจัดจ้าง และติดต้ัง ทดสอบ หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ เพ่ือทดแทนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเดิม 

ลําดับ 
จัดซ้ือจัดจ้าง และติดตั้ง ทดสอบ 

จํานวน 
(หลอด) รายละเอียด 

ขนาดไม่เกิน 
(วัตต์) 

1 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Tube T8 9 2,848 
2 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Tube T8 18 14,002 
3 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Tube T5 9 12 
4 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Tube T5 18 3,307 
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ลําดับ 
จัดซ้ือจัดจ้าง และติดตั้ง ทดสอบ 

จํานวน 
(หลอด) รายละเอียด 

ขนาดไม่เกิน 
(วัตต์) 

5 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED A60 E27 Bulb 5 410 
6 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED A60 E27 Bulb 7 1,455 
7 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED A60 E27 Bulb 14 23 
8 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED A60 E27 Bulb 18 22 
9 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Flood Light 120 3 
10 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED Flood Light 180 128 
11 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED High Bay 150 7 
12 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED High Bay 200 68 
13 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED MR16 

(Dimmable) 
7 43 

14 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED PAR 
(Dimmable) 

18 165 

15 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด LED PLC G24d 10 304 
รวม 22,797 

 
2) การจัดซ้ือจัดจ้าง และติดต้ัง ทดสอบ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter เพ่ือทดแทน

เครื่องปรับอากาศชนิด Fixed speed เดิม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานรื้อถอน
เครื่องปรับอากาศเดิม ดังต่อไปนี้ 

ลําดับ 
จัดซ้ือจัดจ้าง และติดตั้ง ทดสอบ 

จํานวน 
(ชุด) รายละเอียด 

พิกัดไม่ต่ํากว่า 
(BTU/hr) 

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 9,000 13 
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 12,000 30 
3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 18,000 33 
4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 24,000 69 
5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 30,000 15 
6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 36,000 62 
7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 42,000 37 
8 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 48,000 5 
9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter 60,000 8 

รวม 272 
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4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจําหน่าย โดย
จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา 

2) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ ของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ขายได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ว่า
จ้าง ณ วันประกาศสอบราคาและวันประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซ้ือครั้งนี้  

5) ผู้ เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิ ติ บุคคลท่ีได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรณีเป็นกิจการร่วมค้าจะยื่นจัดซ้ือจ้าง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทร่วมค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  

6) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน สาม
หม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

7) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 

8) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่ายของอุปกรณ์ท่ีติดต้ัง หรือมีอาชีพจําหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะ ซ้ือ/ขาย โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง 4) หรือเอกสารแต่งต้ังเป็นผู้
เสนอราคาแบบระบุโครงการโดยเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิต/บริษัทผู้ผลิต โดยให้ระบุว่า “โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด
เชียงราย”  

9) ผู้เสนอราคาต้องทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะท่ีผู้
ว่าจ้างกําหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าท่ีเสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตาม
ข้อกําหนด หรือดีกว่า ท้ังนี้ต้องทําเครื่องหมาย หรือส่วนแสดงข้อกําหนดในแคตตาล็อก หรือ
เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน  

10) ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานทําสัญญาจัดจ้างพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประเภท
เดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา โดยมีผลงานการติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด 
Inverter ด้วยมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท และมีผลงานการติดต้ังหลอดไฟ
ประหยัดพลังงานชนิด LED ด้วยมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท และเป็นผลงานใน
ประเทศไทย ท้ังนี้ ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาคู่ฉบับ เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาโดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหาร ราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเชื่อถือได้  



                                                              - 4 - 
 

11) ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญข้ึนไป ซ่ึงมีใบประกาศวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแลการติดต้ัง พร้อมแนบหลักฐานหนังสือรับรองเป็นวิศวกรผู้
ควบคุมงานสําหรับโครงการนี้ และบัตรประชาชนเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา 

12) ผู้เสนอราคาจะต้องคิดรวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าส่วนประกอบ ค่ารื้อถอน 
ค่าติดต้ัง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดําเนินการ ค่ากําจัดซาก ค่าขนย้ายซาก 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน 

13) ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเอกสารเก่ียวกับใบรับรองของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกําหนดใน
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะท้ังหมด 

 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
6.  คุณลักษณะเฉพาะหลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังงานชนิด LED (Light-emitting diode) พร้อม

ชุดติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกําหนดในการติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED 
6.1 ขอบเขตของงาน 

รายละเอียดคุณลักษณะนี้กําหนดความต้องการสําหรับหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมติดต้ัง
ดังนี้ 

6.1.1    ผู้รับจ้างต้องดําเนินการการติดต้ังหลอดไฟ LED ตามขนาดท่ีกําหนดไว้ ในระยะเวลาตาม 
           สัญญา 
6.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการเปลี่ยนข้ัวหลอดท่ีชํารุด หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างเสนอ โดยไม่มีข้อ

โต้แย้งสําหรับข้ัวหลอดไฟทุกประเภท  
6.1.3 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขหากพบเห็นว่ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีชํารุด และแจ้งผู้ว่าจ้าง

ให้รับทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไขหากสาเหตุท่ีพบเห็นต้องปรับปรุงท้ังระบบ 
6.1.4 ผู้รับจ้างต้องมีจดหมายแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิต และผู้รับจ้าง/ผู้ผลิต ต้องรับประกันอายุ

การใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

6.2 มาตรฐานของหลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังงานชนิด LED 
หลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้ 

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-LM79-08 Electrical and Photometric Measurements of Solid-state 

Lighting product   
6.2.5 IES-LM–80-08 (การทดสอบเก่ียวกับอายุการใช้งานของ LED)  
6.2.6 โรงงานผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  
6.2.7 หลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ท่ีนําเสนอจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
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6.2.8 มาตรฐานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน LED ทุกชนิด ต้องมี
ผลการทดสอบและรับรองโดยสถาบันหรือห้องทดสอบท่ีได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
เป็นมาตรฐานเก่ียวกับข้อกําหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีผ่าน
การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 

6.3 รายละเอียดชุดหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED มีคุณลักษณะดังนี้  
6.3.1  หลอดไฟ LED Tube T8 ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์  ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ และข้ัวหลอดเป็นชนิด G13 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95 
- ค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic current distortion: 

THDi) ด้านเข้าต้องไม่เกิน 15% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux)ไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 130 lm/W 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 130 องศา 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมีค่า

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80  
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 

Philips Lumileds หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า  
- เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 

Test report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ท่ีอายุไม่
น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21) 

- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตาซ่ึงต้องผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological safety of lamp systems (Eye safety) 

- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62776 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกัน

แรงดันกระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line-Line) ซ่ึงผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5 

- หลอดไฟมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 
- หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่อง

สว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
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6.3.2  หลอดไฟ LED Tube T8 ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์  ความถ่ี 50 เฮิร์ต  
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์  
- ข้ัวหลอดเป็นชนิด G13 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95  
- ค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic current distortion: 

THDi) ด้านเข้าต้องไม่เกิน 15% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 130 lm/W  
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 140 องศา  
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมีค่า

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377  
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80   
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 

Philips Lumileds หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
- เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 

Test report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70)ท่ีอายุไม่
น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21)  

- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตาซ่ึงต้องผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological safety of lamp systems (Eye safety) 

- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62776หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62778หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver Board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกัน

แรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line-Line) ทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC/EN 61000-4-5 

- หลอดไฟมีอุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 
- หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่อง

สว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
 

6.3.3  หลอดไฟ LED Tube T5 ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต  
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์  และข้ัวหลอดเป็นชนิด G5 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95  
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน 
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- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 lm/W 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 140 องศา 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมีค่า

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80  
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 

Philips Lumileds หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
- เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 

Test Report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70 % (L70) ท่ีอายุ
ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21)   

- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตาซ่ึงต้องผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological safety of lamp systems (Eye safety) 

- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62776 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver Board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกัน

แรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line-Line) หลอดไฟมี
อุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 

 
6.3.4  หลอดไฟ LED Tube T5 ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต  
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์  และข้ัวหลอดเป็นชนิด G5 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95  
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 lm/W 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 140 องศา 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมีค่า

ความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80  
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 

Philips Lumileds หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
- เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 

Test Report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ท่ีอายุ
ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21) 
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- ฝาครอบต้องมีลักษณะขุ่น ไม่เห็นเม็ด และเป็นมิตรต่อสายตาซ่ึงต้องผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานสากล IEC 62471 Photobiological safety of lamp systems (Eye safety) 

- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62776 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- ชุดขับหลอดแอลอีดี (LED Driver Board) ต้องติดต้ังอยู่ภายในหลอด และมีอุปกรณ์ป้องกัน

แรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์ (Line-Line) หลอดไฟมี
อุณหภูมิการใช้งานมีค่าระหว่าง 0 ºC ถึง 40 ºC หรือดีกว่า 

 
6.3.5 หลอดไฟ LED Bulb A60 E27 ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 1,300 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 100 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมี

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ตัวหลอดไฟเป็นวัสดุสีขาวขุ่น  
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- ลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ัง

ในตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์ 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

 
- 6.3.6 หลอดไฟ LED Bulb A60 E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต  
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 14 วัตต์ 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 1,300 ลูเมน  
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 100 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
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- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมี

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ตัวหลอดไฟเป็นวัสดุสีขาวขุ่น  
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- ลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ัง

ในตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์ 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

 
6.3.7 หลอดไฟ LED Bulb A60 E27 ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้  

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 7 วัตต์ 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 90 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมี

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ตัวหลอดไฟเป็นวัสดุสีขาวขุ่น  
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ัง

ในตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์  
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

 
6.3.8 หลอดไฟ LED Bulb A60 E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้  

- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 5 วัตต์ 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 450 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 90 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
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- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมี

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ตัวหลอดไฟเป็นวัสดุสีขาวขุ่น  
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62778 หรือเทียบเท่า 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ังใน

ตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์  
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

 
6.3.9  หลอดไฟ LED ฮาโลเจน MR16 (Dimmable) ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 7 วัตต์  เป็นข้ัวหลอดชนิด GU 5.3 และเป็นหลอดชนิดแบบปรับหรี่
แสงได้ (Dimmable) 

- สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าพิกัด 12 โวลต์ได้ โดยหากจ่ายจากระบบแรงดันไฟกระแสสลับ 
230 โวลต์ ± 10% ความถ่ี 50 เฮิร์ต จะต้องดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์แปลงแรงดันให้คงเหลือ
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 12 โวลต์ 

- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 400 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 60 lm/W  
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 90  
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) ท่ี 3,000 K โดยมีค่าความ

คลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอดไม่น้อยกว่า 24 - 36 องศา 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62471 Photobiological safety of lamp 

systems (Eye Safety)  
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ัง

ในตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์ 
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6.3.10 หลอดไฟ LED PLC G24d ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 10 วัตต์  
- ข้ัวหลอดแบบ 2 Pin (2P G24d) 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 950 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 100 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่างได้ไม่น้อย

กว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเบ้ืองต้น 
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.90 ค่าอุณหภูมิสี (Correlated 

color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 6,500 K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตาม
มาตรฐาน ANSI C78.377 

- มีมุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 110 องศา 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62471 Photobiological safety of lamp 

systems (Eye safety)  
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 62776 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015,  

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
 

6.3.11 หลอดไฟ LED PAR (Dimmable) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิร์ต 
- กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ เป็นข้ัวหลอด E27 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน 
- ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 60 lm/W 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง  
- ค่าความถูกต้องสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 
- มีมุมกระจายแสงของหลอดต้องไม่น้อยกว่า 15 องศา 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal CCT ท่ี 2,700 K โดยมี

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 
- มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62471 Photobiological safety of lamp 

systems (Eye safety)  
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC/EN 62560 ชนิดหลอดไฟ LED บัลลาสต์ติดต้ัง

ในตัวเองสําหรับการใช้งานแสงสว่างท่ัวไป โดยแรงดันไฟฟ้าท่ีมีย่านเกิน 50 โวลต์ 
- หลอดไฟแอลอีดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 62493 หรือเทียบเท่า 
- หลอดไฟต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/EN55015, 

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 และ IEC/EN61547 หรือเทียบเท่า 
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6.3.12 โคมไฟ LED ฟลัดไลท์ ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้   
- LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

o ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Philips 
Lumileds   หรือ Cree หรือ Nichia หรือ LG หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า 

o เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 
(LM-80 Test Report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 
70% (L70) ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000  ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-
21)  

- ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ

แหล่งจ่ายไฟท่ีมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 - 240  Va.c. , 50 Hz 
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (@Tc 

max) ประกอบสําเร็จภายในโคม 
o  อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า 
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน IEC62384 หรือเทียบเท่า 

- โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 
o โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดท่ี 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 

เฮิรตซ์  
o โคมไฟแอลอีดีใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 120 วัตต์ (รวมตัวขับกระแสแล้ว) 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic 

current distortion: THDi) ด้านเข้าไม่เกินร้อยละ 15% 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 13,000 ลู

เมน 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ของโคมไฟ LED ไม่น้อย

กว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์ 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature : CCT) Nominal 

CCT ท่ี 5,700K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377   
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color rendering index: CRI) ไม่น้อยกว่า 

70  
o ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ี

คล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
o ตัวโคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Resistance to corrosion 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Wind force test 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบระดับการป้องกันน้ําและฝุ่น โดยมีค่า IP 

(International protection rating) ไม่น้อยกว่า IP 66 
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o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ ระดับการป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK08 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Shock test 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Thermal test 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Endurance test 
o โคมไฟแอลอีดีมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 

15 กิโลโวลต์ (Line-Natural) โดยติดต้ังมาภายในตัวโคม 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล IEC62471 

Photo biological safety of lamp systems (Eye safety) 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard) IEC 60598-

2-5 (Particular requirements: Section five – Floodlights)  
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC  

(IEC 55015 Emission – Electrical lighting and similar equipment,  
IEC 61547 Immunity – Equipment for general lighting purposes,  
IEC 61000-3-2 Limitation of harmonic current emission,  
และ IEC 61000-3-3 Limitation of voltage fluctuation and flicker) 

o มีรายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-79 หรือเทียบเท่า   
 

6.3.13 คุณลักษณะโคมไฟ LED ฟลัดไลท์ ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้   
- LED และ ชุด LED (LED module) มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

o ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Philips 
Lumileds หรือ Cree หรือ  Nichia หรือ LG หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 

o เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 
(LM-80 Test Report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 
70% (L70) ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000  ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-
21)  

- ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย  
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ

แหล่งจ่ายไฟท่ีมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 - 240  Va.c. , 50 Hz 

o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (@Tc 
max) ประกอบสําเร็จภายในโคม 

o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า 
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) จะต้องผ่านมาตรฐาน IEC62384 หรือเทียบเท่า 

- โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 
o โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดท่ี 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 

เฮิรตซ์  
o โคมไฟแอลอีดีใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 180 วัตต์ (รวมตัวขับกระแสแล้ว) 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
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o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic 
current distortion: THDi)  ด้านเข้าไม่เกินร้อยละ 15% 

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous flux) ไม่น้อยกว่า 17,000 ลู
เมน 

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ของโคมไฟ LED ไม่น้อย
กว่า 110 ลูเมนต่อวัตต์ 

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal 
CCT ท่ี 5,700K โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color rendering index: CRI) ไม่น้อยกว่า 
70 

o มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ  

o ตัวโคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Resistance to corrosion 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบ Wind force test 
o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านการทดสอบระดับการป้องกันน้ําและฝุ่น โดยมีค่า IP 

(International protection rating) ไม่น้อยกว่า IP 66 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ ระดับการป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK08 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Shock test 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Thermal test 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบ Endurance test 
o โคมไฟแอลอีดีมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (Surge protection) ได้ไม่น้อยกว่า 

15 กิโลโวลต์ (Line-Natural) โดยติดต้ังมาภายในตัวโคม 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล IEC62471 

Photo biological safety of lamp systems (Eye safety) โคมไฟแอลอีดีผ่าน
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard) IEC60598-2-5 (Particular 
requirements: Section five – Floodlights)  

o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC  
(IEC 55015 Emission – Electrical lighting and similar equipment,  
IEC 61547 Immunity – Equipment for general lighting purposes,  
IEC 61000-3-2 Limitation of harmonic current emission,  
และ IEC 61000-3-3 Limitation of voltage fluctuation and flicker) 

o มีรายงานผลการทดสอบของโคมไฟตามมาตรฐาน LM-79 หรือเทียบเท่า  
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6.3.14 โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่เกิน 150 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
- LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

o ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Philips 
Lumileds หรือ Cree หรือ  Nichia หรือ LG หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือสูง
กว่า 

o เม็ด LED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 
(LM-80 Test Report) โดยเม็ดLED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 
70% (L70) ท่ีอายุไม่น้อยกว่า50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-
21)  

- ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ

แหล่งจ่ายไฟท่ีมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 - 240  Va.c. , 50 Hz 

o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (@Tc 
max) ประกอบสําเร็จภายในโคม  

o ตัวขับกระแสต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า   
- โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

o โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดท่ี 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 
เฮิรตซ์ 

o โคมไฟแอลอีดีใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 150 วัตต์ (รวมตัวขับกระแสแล้ว) 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic 

current distortion: THDi) ด้านเข้าไม่เกิน 15%  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 14,000 ลู

เมน  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมน

ต่อวัตต์  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature : CCT) Nominal 

CCT ท่ี 6,500Kโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color rendering index: CRI) ไม่น้อยกว่า 

80 
o มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณ

รบกวนวิทยุ  
o ตัวโคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum และ Len ต้องทํามาจากวัสดุ

โพลีคาร์บอเนต ( Polycarbonate)  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่า IP (International Protection Rating) ไม่น้อยกว่า IP65 
o โคมไฟแอลอีดีมีระดับการป้องกันการกระแทก IK07 
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o โคมไฟแอลอีดีผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard)IEC60598-2-1 
(Particular requirements Section One-Fixed general purpose 
luminaires)  

o โคมไฟแอลอีดี ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล IEC62471 
Photo biological safety of lamp systems (Eye safety)  

o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC  
(IEC 55015 Emission – Electrical lighting and similar equipment,  
IEC 61547 Immunity – Equipment for general lighting purposes,  
IEC 61000-3-2 Limitation of harmonic current emission,  
และ IEC 61000-3-3 Limitation of voltage fluctuation and flicker) 

o โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงความ
สว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเริ่มต้น ท่ีอุณหภูมิแวดล้อม 35 
องศาเซลเซียส 

 
6.3.15 โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่เกิน 200 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้  

- LED และ ชุด LED (LED module) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 
o ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Philips 

Lumileds หรือ Cree หรือ  Nichia หรือ LG หรือ Osram หรือเทียบเท่าหรือสูง
กว่า 

o เม็ดLED ท่ีใช้ต้องมีผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 
(LM-80 Test report) โดย เม็ด LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 
70% (L70) ท่ีอายุไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (คํานวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-
21)  

- ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 
o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) ของชุดโคม LED ต้องเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ

แหล่งจ่ายไฟท่ีมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 - 240  Va.c. , 50 Hz 

o อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง (@Tc 
max) ประกอบสําเร็จภายในโคม  

o ตัวขับกระแสต้องผ่านมาตรฐาน IEC61347-2-13 หรือเทียบเท่า 
- โคมไฟ (Luminaire) คุณสมบัติ ประกอบด้วย 

o โคมไฟแอลอีดีสามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าพิกัดท่ี 220 - 240 โวลต์ ความถ่ี 50 
เฮิรตซ์  

o โคมไฟแอลอีดีใช้กําลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 200 วัตต์ (รวมตัวขับกระแสแล้ว) 
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9  
o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส (Total harmonic 

current distortion: THDi) ด้านเข้าไม่เกิน 15%  
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o โคมไฟแอลอีดีมีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 19,000 ลู
เมน  

o ไฟแอลอีดีมีค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อ
วัตต์  

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าอุณหภูมิสี (Correlated color temperature: CCT) Nominal 
CCT ท่ี 6,500Kโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตามมาตรฐาน ANSI C78.377 

o โคมไฟแอลอีดีมีค่าความถูกต้องของสี (Color rendering index: CRI) ไม่น้อยกว่า 
80 

o มอก.1955- 2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ 

o ตัวโคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum และ Len ต้องทํามาจากวัสดุ
โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)  

o โคมไฟแอลอีดีมีค่า IP (International protection rating) ไม่น้อยกว่า IP65 
o โคมไฟแอลอีดีมีระดับการป้องกันการกระแทก IK07 
o โคมไฟแอลอีดีผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard)IEC60598-2-1 

(Particular requirements Section One-Fixed general purpose 
luminaires)  

o โคมไฟแอลอีดี ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล IEC62471 
Photo biological safety of lamp systems (Eye safety)  

o โคมไฟแอลอีดีต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ EMC  
(IEC 55015 Emission – Electrical lighting and similar equipment,  
IEC 61547 Immunity – Equipment for general lighting purposes,  
IEC 61000-3-2 Limitation of harmonic current emission,  
และ IEC 61000-3-3 Limitation of voltage fluctuation and flicker) 

o โคมไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยสามารถยังคงความ
สว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ของค่าความสว่างเริ่มต้น ท่ีอุณหภูมิแวดล้อม 35 
องศาเซลเซียส 

 
6.4 การติดตั้งหลอดไฟ 
6.4.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดต้ัง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 

และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นท่ียอมรับการลงนามในเอกสารขณะ
ปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่
ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

6.4.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญข้ึนไป และเป็นผู้ลงนามรับรอง
ผลงานในเอกสารการส่งมอบงานท้ังหมด 

6.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานท่ีมีประสบการณ์ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีได้มอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทํางานท่ีถูกต้องตาม
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หลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตามความ
ประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

6.4.4 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอ หรืออาจเกิด
ความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมา
ทํางานแทนโดยทันที และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

6.4.5 ผู้รับจ้างต้องนําส่งและติดต้ังหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด LED และเชื่อมต่อวงจรให้สามารถ
เปิด-ปิดหลอดไฟ แทนท่ีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเดิมอย่างเรียบร้อย ใช้งานได้ตามปกติตามมาตรฐาน 
มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม พร้อมทําความสะอาดโคมไฟฟ้า กรณีท่ีมีวัสดุหรืออุปกรณ์
ชํารุด เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีชํารุดให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ขาหลอด สายไฟฟ้าภายในโคม เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  

6.4.6 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

6.4.7 ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดโคมไฟท่ีดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณแผ่นสะท้อนแสง 

6.4.8 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังและจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับป้องกัน เช่น พลาสติกคลุมโต๊ะทํางาน ตู้เก็บ
ของ เก้าอ้ี ฉากก้ันทางเดิน เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําของผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของผู้รับจ้างในระหว่างทําการติดต้ังหลอดไฟ LED 

6.4.9 ผู้รับจ้างต้องเลือกใช้ชนิดของสีของหลอดไฟ LED ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ในแต่ละสถานท่ี 
6.4.10 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสําหรับใช้

ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกท้ังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
ขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

6.4.11 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บหลอดไฟฟ้า โคมไฟ บัลลาสต์ และอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดท่ีได้ทําการรื้อ
ถอน พร้อมจัดเก็บแพค/บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ให้เรียบร้อย โดยแยกประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์
ประกอบ และขนย้ายไปเก็บยังบริเวณท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด รวมท้ังต้องรักษาความสะอาดบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 

6.4.12 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มายังสถานท่ีติดต้ังรวมท้ังการ
ยกเข้าไปยังท่ีติดต้ัง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ มายังสถานท่ีติดต้ัง 

6.4.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํากําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ท่ี
ปรึกษาและผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์
อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือวัสดุและอุปกรณ์
เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ท่ีปรึกษาและผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ ก่อนท่ีจะนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานท่ี
เก็บรักษาต่อไป 

6.4.14 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในการติดต้ังภายใน
บริเวณท่ีก่อสร้างอาคารเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
ดังกล่าว จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างท้ังหมด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย 
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เสื่อมสภาพ เสียหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย จนกว่าจะได้ติดต้ังเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และส่งมอบงาน
แล้ว 

6.4.15 ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณอาคาร หรือจุดต่างๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
เป็นชนิด LED ให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ 

6.4.16 ระบบไฟฟ้าท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างติดต้ัง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. พ.ศ.2556 

6.4.17 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล และ
ทรัพย์สินของพนักงานและผู้ทํางานทุกคน และผู้ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้น 

6.5 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 
6.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร 

จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้างโดยสมํ่าเสมอเป็นรายอาทิตย์ รวมถึงรายงาน
สรุปรายเดือน และรายงานสรุปตามงวดของการเบิกจ่ายเงิน และสิ้นสุดเม่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่า
จ้างเรียบร้อยแล้ว 

6.5.2 รายงานดังกล่าวในข้อข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทําต้ังแต่เม่ือเริ่มมีการปฏิบัติงานท่ีหน้างาน และ
สิ้นสุดลงเม่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

6.5.3 เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องบันทึกภาพภายในห้อง ก่อนและหลัง ท่ีจะต้องทําการ
เปลี่ยนหลอดไฟ LED ในทุกห้องหรือทุกสถานท่ี และจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพท้ังหมด 
โดยจัดกลุ่มภาพถ่ายแบ่งตามชื่ออาคาร ชั้นของอาคาร และชื่อห้อง จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
และท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน 

 
6.6 การทดสอบและตรวจรับ 
6.6.1 ผู้รับจ้างต้องทําการทดสอบการใช้งานตามปกติของหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมไฟ LED ท่ี

นํามาส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนติดต้ัง โดยมี คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง 
เข้าร่วมในการทดสอบด้วย และค่าใช้จ่ายท้ังหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

6.6.2 จะสุ่มตัวอย่างหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมชุดติดต้ังหลอดไฟ (ถ้ามี) ก่อนการติดต้ัง
หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED ทุกประเภท ประเภทละเป็นจํานวนอย่างน้อยร้อยละ 5% 
ของจํานวนหลอดไฟฟ้าท้ังหมดในแต่ละประเภท 

6.6.3 จะตรวจรับหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED โดยนับจํานวนท่ีติดต้ังให้ถูกต้องครบถ้วน หลังผู้
รับจ้างได้ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้การแจ้งส่งมอบงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทํา
การ 

 
6.7 เอกสารท่ีผู้รับจ้างต้องส่งมอบในวันส่งมอบงาน 
6.7.1 เอกสารรายการติดต้ังหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ระบุประเภทและขนาด ระบุสถานท่ี (ชื่อ

อาคารและชื่อห้อง) และจํานวนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ในแต่ละประเภทท่ีติดต้ัง 
6.7.2 ต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง อย่างน้อย

จํานวน 3 ชุด 
6.8 การส่งมอบงาน 
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ผู้รับจ้างต้องทําการติดต้ังให้แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

 
 

6.9 การรับประกัน 
6.9.1 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ท่ีดําเนินการเปลี่ยนใน

ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีติดต้ังแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
6.9.2 ในช่วงเวลาการรับประกัน 3 ปี หากหลอดไฟ LED หรือจุดท่ีทําการปรับปรุง เกิดการชํารุด 

บกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการชํารุดเสียหาย
จากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น  

6.9.3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลอดไฟ LED สํารอง เป็นจํานวนร้อยละ 2 ของจํานวนหลอดไฟ LED ท้ังหมด
ในแต่ละประเภทท่ีส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง ซ่ึงผู้ว่าจ้างอาจจะดําเนินการเปลี่ยนเองและส่งคืนหลอดท่ี
เสีย โดยให้คงจํานวนหลอด LED สํารองไว้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นจํานวนร้อยละ 1 
ของจํานวนหลอดไฟ LED ท้ังหมดในแต่ละประเภทท่ีส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลา
รับประกัน 3 ปี 

 
6.10 ข้อกําหนดอ่ืนๆ  
6.10.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารใบรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา 

ข้ันตอนพิจารณาด้านเทคนิค 
6.10.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ภายในระยะเวลา 3 ปี 

 
6.11 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
6.11.1 เข้าสํารวจพ้ืนท่ีและจัดทําแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
6.11.2 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการติดต้ังหลอดไฟ LED ตามจํานวนท่ีกําหนดในงวดงาน และดําเนินการ

ติดต้ังให้แล้วเสร็จ ท้ังหมดภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
6.11.3 ในการติดต้ังหลอดไฟ LED หากต้องปรับปรุงแก้ไขวงจรไฟฟ้าเดิม หรืออุปกรณ์ประกอบของโครง

เดิมเพ่ือให้หลอด LED ทํางานได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการท้ังหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง หรือการทํางานไม่
ถูกต้องตามเทคนิคและวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการแก้ไขจนสามารถใช้
งานได้ตามปกติและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 
6.12 เง่ือนไขอ่ืน 

ผู้รับจ้างจะต้องทําหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนเข้า
ปฏิบัติงานท่ีอาคารท่ีจะติดต้ังหลอดไฟ LED 
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7. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter จํานวน 272 ชุด และข้อกําหนดใน
การติดตั้ง 

7.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบและวัสดุ

ปลีกย่อยตามข้อกําหนด โดยเครื่องปรับอากาศ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบท้ังหมดท่ีนํามาติดต้ัง ต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมท้ังทําการทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามความประสงค์ของโครงการ 
 

7.2 มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง 
 ถ้ามิได้ไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 มอก.  - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 วสท.  - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 AHAM  - Association of Home Appliance Manufacturers 
 AMCA  - Air Moving and Conditioning Association 
 ANSI  - America National Standard Institute 
 API  - American Petroleum Institute 
 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning  
                                          Engineers 
 ASME  - American Society of Mechanical Engineers 
 ASTM  - American Society of Testing Materials 
 BS  - British Standard 
 FM  - Factory Mutual 
 IEC  - International Elector-technical Commission 
 NEC  - National Electrical Code 
 NEMA  - National Electrical Manufacturers Association 
 NFPA  - National Fire Protection Association 
 SMACNA - Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National  
                                          Association Inc. 
 UL  - Underwriters Laboratories, Inc. 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
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7.3 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter 
7.3.1 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 และ 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 

และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ข้ึนไป ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
7.3.2 สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 – 36,000 BTU/hr ท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐาน มอก.1155-

2536 และ มอก .2134-2553 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วย
อากาศ 

7.3.3 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนท่ีไม่ลุกลามไฟ โดยผ่าน
มาตรฐานทดสอบการติดไฟจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

7.3.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีหนังสือรับรองค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

7.3.5 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
7.3.6 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องเสียภาษีและปิดเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบ

กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ 
7.3.7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

ประกอบด้วยชุดแฟนคอยล์ (Fan coil unit) และเครื่องระบายความร้อน (Air cooled 
condensing unit) พร้อมระบบท่อสารทําความเย็น ซ่ึงแต่ละชุดสามารถทําความเย็นได้ไม่น้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ และมีอุณหภูมิระเหย (Evaporating temperature) ไม่เกิน 7.2 องศาเซลเซียส 

7.3.8 อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ จะต้องอ้างอิงจากสภาวะการทดสอบท่ี
อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27˚C (db) /19.0˚C (wb) และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35˚C (db) โดย
เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามฤดูกาล (seasonal 
energy efficiency ratio: SEER) ไม่น้อยกว่าค่าในตารางพิกัด และผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร
รับรองค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Specifications) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter 
ขนาดทําความเย็น 
(BTU/hr) 

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER) ไม่
น้อยกว่า 

ต้ังแต่ 9,000 ถึง 24,500 19.82 
มากกว่า 24,500 ถึง 
38,500 

18.20 

มากกว่า 38,500 ถึง 
44,500 

16.00 

มากกว่า 44,500 15.00 
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7.3.9 ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็นผลมาจากการตรวจวัดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาการ

ทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนภายใต้เง่ือนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของ มอก. และ
ต้องมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกินค่าในตารางค่าพิกัด 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter 
ขนาดทําความเย็น (BTU/hr) ระดับเสียงชุดเป่าลมเย็นไม่เกิน (Decibel: dB) 
ต้ังแต่ 9,000 ถึง 35,000 38 
มากกว่า 35,000 ถึง 40,000 44 
มากกว่า 40,000 ถึง 59,500 46 
มากกว่า 59,500 56 

 
7.3.10 อุปกรณ์หลักเครื่องเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter มีรายละเอียดข้อกําหนดของ

ตัวเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
• เครื่องระบายความร้อน (Air cooled condensing unit) 

ก. ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่นผ่าน
กรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint สําหรับการติดต้ังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีการพับ
อย่างแข็งแรง และเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของลมพิษในอากาศ หรือทําการ
เคลือบสีแบบพิเศษโดยมีปริมาณของสีท่ีเคลือบอยู่ระดับสูงมาก และน๊อตท่ียึดควร
เป็นสแตนเลสเพ่ือทําให้ไม่เป็นสนิมท่ีเกิดจากตัวน๊อต 

ข. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) สําหรับเครื่องแบบแยกส่วนชนิด Inverter พิกัด 
9,000 ถึง 30,000 BTU/hr ใช้กับไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz สําหรับเครื่องพิกัด
มากกว่า 30,000 BTU/hr ข้ึนไป ใช้ กับไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 
380V/3Ph/50Hz คอมเพรส เซอร์เป็นแบบ Hermetically Sealed Swing type 
ใช้สารทําความเย็น R-410A 

ค. แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) คอยล์ระบายความร้อนทําด้วยท่อ
ทองแดงผิวเรียบ (Smooth) หรือท่อทองแดงทําร่องเกลียวบนผิวภายใน (Inner 
grooved) ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางนอกไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า 2 
แถว และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (Aluminum fin) จัดวางเป็นรูปตัว L 
อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และ
ผ่านการทดสอบรอยรั่ว ขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 

ง. พัดลมของแผงระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบ Propeller ขับเคลื่อน
โดยตรงจากมอเตอร์ และได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic จาก
โรงงานผู้ผลิต 

จ. ระบบป้องกัน จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าท่ีระบุดังนี้ 
- Compressor magnetic contactor 
- Compressor overload protection device 
- Fan motor overload protection device 
- Filter drier or strainer 
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- Refrigerant service valve 
- 3 – Minute delay for compressor 
- Hi – pressure safety switch (เฉพาะพิกัดทําความเย็นมากกว่า 41,000 

BTU/hr) 
 

• ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบเรียบร้อยท้ังชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
เดียวกับคอนเด็นซ่ิงยูนิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่น ผ่าน
กรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint จากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบข้ึนจากแม่แบบ
พลาสติกตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาท่ีทําจาก 
Polyethylene โดยมีช่องส่งลมเย็นท่ีด้านบนและด้านหน้าของเครื่อง 

ข. พัดลมส่งลมเย็น เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จํานวน 2 ชุด ได้รับการถ่วงสมดุล
ทางด้าน Static และ Dynamic มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต ใช้มอเตอร์แบบขับตรง 
(Direct drive) สามารถปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 
220V/1Ph/50Hz 

ค. แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct expansion coil ทําด้วยท่อทองแดง หรือทําร่อง
เกลียวบนผิวภายใน (Inner grooved) มีครีบระบายความร้อนทําด้วยอลูมิเนียม 
(Aluminum fin) อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลไม่น้อยกว่า 12 ครีบ ต่อระยะ 1 นิ้ว 
และผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 

 
7.4 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้าท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างติดต้ัง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. พ.ศ.2556 

 
  7.5 ข้อกําหนดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter 

7.5.1 เตรียมงานติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบสําหรับก่อสร้างจริง (For construction 
drawing) มานําเสนอและขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้าง ก่อนดําเนินการติดต้ัง
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบท้ังหมด 

 
7.5.2 พนักงาน 

• ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดต้ัง ให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการ และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นท่ียอมรับการลงนามใน
เอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยก
ข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

• วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญข้ึนไป และเป็นผู้ลง
นามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานท้ังหมด 
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• ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานท่ีมีประสบการณ์ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีได้มอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทํางานท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

• ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอ หรืออาจ
เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีพอมาทํางานแทนโดยทันที และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างท้ังสิ้น 

• ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล 
และทรัพย์สินของพนักงานและผู้ทํางานทุกคน และผู้ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้น 

 
7.5.3 วัสดุ และอุปกรณ์ 

• ผู้รับต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมท้ังเอกสารของผู้ผลิตท่ีแสดงรายละเอียดทาง
เทคนิค ขนาด และรูปร่างท่ีชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนนําไปทําการติดต้ัง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วมิได้
หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดใน
ภายหลังผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

• ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดต้ัง เพ่ือเป็น
ตัวอย่างหรือความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดต้ัง ณ สถานท่ีติดต้ังจริง
ตามท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างกําหนด เม่ือวิธีและการติดต้ังนั้นๆ ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

• ถ้าท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าท่ีกําหนดไว้ใน
รายการ ท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้งานนี้ ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างเชื่อถือทําการทดสอบ
คุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนุมัติให้นํามาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้ดําเนินการให้โดยมิชักช้า และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

• วัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน หากมี
ความจําเป็นอันกระทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามท่ีได้แจ้งใน
รายละเอียด หรือตามตัวอย่างท่ีได้ให้ไว้แก่ท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้าง และจําต้องจัดหาวัสดุหรือ
อุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งของ
ดังกล่าวพร้อมท้ังแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้าง 

 
7.5.4 เครื่องมือ  

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกท้ังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
ขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 



                                                              - 26 - 
 
 
 

7.5.5 ป้ายและเครื่องหมาย ของวัสดุและอุปกรณ์ 
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หรือจัดทําป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพ่ือ

แสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• ป้ายชื่อให้ทําด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดํา แกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย ½ นิ้ว 

และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ายต้องยึดติดให้ม่ันคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหา
ให้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ 

- แผงควบคุมไฟฟ้าท้ังหมด 
- เครื่องจักร และอุปกรณ์ท้ังหมด 

• สีท่ีพ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทําแบบสําหรับ
การพ่นสี 

• เพ่ือให้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดต้ังแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดง
เครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้นกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 

 
7.5.6 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

• ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มายังสถานท่ีติดต้ังรวมท้ัง
การยกเข้าไปยังท่ีติดต้ัง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 

• ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ต่างๆ มายังสถานท่ีติดต้ัง 

• ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํากําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ท่ี
ปรึกษาและผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและ
อุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• เม่ือวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ท่ีปรึกษาและผู้ว่าจ้างทราบ 
เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้อง ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ก่อนท่ีจะ
นําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 

 
7.5.7 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

• ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในการติดต้ัง
ภายในบริเวณท่ีก่อสร้างอาคารเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้เครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ดังกล่าว จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างท้ังหมด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทําลาย จนกว่าจะได้ติดต้ังเสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 

• หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรโครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
ในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนท่ีจะต้องขนวัสดุผ่าน เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้างอาคาร 



                                                              - 27 - 
 
 
 

7.5.8 การตรวจสอบแบบและข้อกําหนด 
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนด และเง่ือนไข

ต่างๆ โดยชัดเจน 
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดต้ังจากแบบสถาปนิกและแบบโครงสร้าง พร้อม

ไปกับแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและแบบไฟฟ้า ก่อนดําเนินการติดต้ังเสมอ 
• เม่ือพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ หรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบและ

รายการ ให้รีบแจ้งต่อท่ีปรึกษาหรือผู้ว่าจ้างโดยพลัน และการตีความในข้อความขัดแย้งใดๆ 
ให้ตีความไปในแนวทางท่ีดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วนกว่า
ท้ังสิ้น 

 
7.5.9 การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุ และอุปกรณ์ 

• การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีผิดไปจากข้อกําหนดและเง่ือนไขตาม
สัญญาด้วยความจําเป็น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้
ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการจัดซ้ือหรือทําการติดต้ัง 

• ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการท่ีผู้ว่า
จ้างกําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม หรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉย
ละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

• ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีผู้รับจ้างกําลังติดต้ังหรือติดต้ังเสร็จแล้วก็ดี ผิดไปจากแบบและ
ข้อกําหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการท่ีกําหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับ
จ้างหยุดงานเป็นการชั่วคราว และผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันที แต่ความล่าช้า
อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาทําการออกไปไม่ได้ 
หรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานท้ังหมดไม่ได้ 

 
7.5.10 ความรับผิดชอบต่อวัสดุ และอุปกรณ์เดิมของอาคาร 

• การรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานชั่วคราว และกระทําให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม 
ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกัน 

• ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมและอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดมาเก็บไว้ในสถานท่ี
ท่ีทางผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ 

• ผู้รับจ้างต้องระมัดระวัง และจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับป้องกัน เช่น พลาสติกคลุมโต๊ะ
ทํางาน/ตู้เก็บของ/เก้าอ้ี ผ้าใบก้ันอาณาเขตทํางาน ผ้าใบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ผ้าใบ
ป้องกันวัสดุอุปกรณ์ตกจากขอบอาคาร ราวกันตก สายช่วยชีวิต เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง รวมถึงผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของผู้รับจ้าง และบุคลากรของ
ผู้รับจ้าง ในระหว่างทําการติดต้ัง 
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• ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและหรือเบรกเกอร์เดิม ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้าของ
เครื่องปรับ อากาศและอุปกรณ์ประกอบเดิม ท่ีอยู่ในสภาพชํารุด หรือมีอายุการใช้งานนาน
เกินกว่าจะใช้งานกับเครื่องปรับอากาศใหม่ได้ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและเรียบร้อย 

 
7.5.11 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 

• ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดต้ังเป็นลายลักษณ์
อักษร จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้างโดยสมํ่าเสมอเป็นรายอาทิตย์ 
รวมถึงรายงานสรุปรายเดือน และรายงานสรุปตามงวดของการเบิกจ่ายเงิน และสิ้นสุดเม่ือ
ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

• รายงานดังกล่าวในข้อข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทําต้ังแต่เม่ือเริ่มมีการปฏิบัติงานท่ีหน้างาน 
และสิ้นสุดลงเม่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

• เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องบันทึกภาพภายในห้องและภายนอกห้อง ก่อนและ
หลัง ทําการเปลี่ยน/ติดต้ังเครื่องปรับอากาศและระบบ กับเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องและ
ทุกระบบ และจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพท้ังหมด โดยจัดกลุ่มภาพถ่ายแบ่งตาม
ชื่ออาคาร ชั้นของอาคาร และชื่อห้อง จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้าง
ก่อนส่งมอบงาน 

 
7.5.12 การทดสอบเดินเครื่อง และระบบ 

• ผู้รับจ้างจะต้องทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
ต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศเสนอต่อผู้ว่าจ้าง จํานวน 2 ชุด 

• ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานท้ังระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือ
แสดงให้ เห็นว่างานท่ีทําถูกต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทุกประการ โดยมี
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เข้าร่วมในการทดสอบด้วย และผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

• ผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจวัดค่าพลังงานท่ีอุปกรณ์และระบบใช้ ท้ังก่อนเปลี่ยนและหลัง
เปลี่ยน เพ่ือทดสอบและได้มาซ่ึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการประหยัดพลังงานของ
อุปกรณ์ โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
หรือผู้ว่าจ้าง 

• อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาท้ังหมด 
• การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการท่ี

เก่ียวข้องตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

7.5.13 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ  
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่อง และดูแลรักษาเครื่องของผู้
ว่าจ้างให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 

 
7.5.14 หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ 

• ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายละเอียดของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท่ีติดต้ังประกอบด้วย
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารังรักษา และระยะเวลาของการบํารุงรักษารายการอะไหล่ และอ่ืนๆ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีผู้รับจ้าง
นํามาติดต้ังจํานวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 

• หนังสือคู่มือท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอผู้ว่าจ้าง 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติก่อน
การส่งมอบฉบับจริง 

• บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้งานและ
บํารุงรักษา 

 
 

7.5.15 การส่งมอบงาน 
• ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเต็มท่ี หรือ

พร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มท่ีเป็นเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือจนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้าง 
• ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบ จนกว่า

จะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และเป็นท่ีแน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ี
ติดต้ังเหล่านั้นสามารถทํางานได้ดี ถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 

• รายการส่งของต่างๆ ต่อไปนี้ ท่ีผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ 

- แบบสร้างจริง (As-built drawing) 
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 
- เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 

ซ่ึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย 
• ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ และในการตรวจรับมอบ

งาน อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
• ผู้รับจ้างต้องนําส่งและติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามข้อกําหนดแทนท่ีเครื่องปรับอากาศเดิม 

พร้อมท้ังรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม 
โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมทําความสะอาด และจัดเก็บในพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าจ้าง
กําหนด 

• กําหนดติดต้ังแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทําสัญญาจ้าง 
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7.5.16 การรับประกัน 
• ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท้ังหมด ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเครื่องปรับอากาศติดต้ังแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารรับ
มอบงานแล้ว 

• ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ เสีย หรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
โรงงานผลิตหรือการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชักช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

• ผู้รับจ้างต้องรับประกัน เปลี่ยน และ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนด รวมท้ัง
ข้อผิดพลาดซ่ึงผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน 

• ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขท่ีไม่ถูกต้อง 
เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ รวมท้ังการบริการรายเดือน และใน
กรณีฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีส่งมอบงาน หากผู้รับจ้างไม่แก้ไขและ
ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายท้ังหมด
จากผู้รับจ้าง 

• ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตสําหรับเครื่องปรับอากาศท่ี
นํามาเสนอใน “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย” เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี 

• ผู้ เสนอราคาต้องมีใบรับรองแต่ง ต้ั งจากผู้ แทนจํ าหน่ายหรือโรงงานผู้ ผลิต และ
เครื่องปรับอากาศยี่ห้อท่ีผู้เสนอราคานําเสนอต้องมีศูนย์บริการในเขตจังหวัดเชียงราย 

• ในระยะเวลารับประกัน หากมีการแจ้งซ่อมต้องเข้าดําเนินการภายใน 3 วัน ในช่วงเวลาทํา
การ นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

8. ข้อเสนอด้านราคา 
8.1  ผู้เสนอราคาจะต้องนําเสนอและส่งเอกสารแผนการดําเนินงานท้ังหมด   
8.2  งวดการเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและความเห็นชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน โดยงวดการรับงานและการจ่ายเงินเป็นดังนี้ 
งวดท่ี รายการท่ี

เบิกจ่าย 
การจ่ายเงิน เง่ือนไข 

งวดท่ี 1 ค่ า จ้ า ง เ ห ม า
ติ ด ต้ั ง วั ส ดุ 
อุป กร ณ์  แล ะ
ระบบ 

จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ 
20  
ข อ ง ค่ า จ้ า ง
เหมาท้ังหมด 

- ลงนามสัญญา และวางหลักทรัพย์คํ้าประกัน 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
อินเวอเตอร์ เสร็จสิ้น เรียบร้อยรวม 82 ชุด 
- ติดต้ังหลอดไฟ LED เสร็จสิน้ เรียบร้อยรวม 
6,840 หลอด โดยเป็นการติดต้ังหลอดไฟ 
LED ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
- รายงานประจําสัปดาห์ และรายงานสรุปราย
เดือนท่ีผ่านมาท้ังหมด 
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งวดท่ี รายการท่ี
เบิกจ่าย 

การจ่ายเงิน เง่ือนไข 

- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจํางวดของ
การเบิกจ่ายเงิน 

งวดท่ี 2 ค่ า จ้ า ง เ ห ม า
ติ ด ต้ั ง วั ส ดุ 
อุป กร ณ์  แล ะ
ระบบ 

จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ 
30 
ข อ ง ค่ า จ้ า ง
เหมาท้ังหมด 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
อินเวอเตอร์ เสร็จสิ้น เรียบร้อยรวม 165 ชุด 
- ติดต้ังหลอดไฟ LED เสร็จสิน้ เรียบร้อยรวม 
13,679 หลอด โดยเป็นการติดต้ังหลอดไฟ 
LED ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
- รายงานประจําสัปดาห์ และรายงานสรุปราย
เดือนท่ีผ่านมาท้ังหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจํางวดของ
การเบิกจ่ายเงิน 

งวดท่ี 3 ค่ า จ้ า ง เ ห ม า
ติ ด ต้ั ง วั ส ดุ 
อุป กร ณ์  แล ะ
ระบบ 

จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ 
20 
ข อ ง ค่ า จ้ า ง
เหมาท้ังหมด 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
อินเวอเตอร์ เสร็จสิ้น เรียบร้อยรวม 218 ชุด 
- ติดต้ังหลอดไฟ LED เสร็จสิน้ เรียบร้อยรวม 
18,238 หลอด โดยเป็นการติดต้ังหลอดไฟ 
LED ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
- รายงานประจําสัปดาห์ และรายงานสรุปราย
เดือนท่ีผ่านมาท้ังหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจํางวดของ
การเบิกจ่ายเงิน 

งวดท่ี 4 
(สุดท้าย) 

ค่ า จ้ า ง เ ห ม า
ติ ด ต้ั ง วั ส ดุ 
อุป กร ณ์  แล ะ
ระบบ 

จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ 
30 
ข อ ง ค่ า จ้ า ง
เหมาท้ังหมด 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
อินเวอเตอร์ เสร็จสิ้น เรียบร้อยท้ังหมด 272 
ชุด 
- ติดต้ังหลอดไฟ LED เสร็จสิน้ เรียบร้อย
ท้ังหมด 22,797 หลอด 
- เก็บความเรียบร้อยและแก้ไขงานท้ังหมด 
- เอกสารและการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังหมดตามหัวข้อ การรายงานผล การ
ทดสอบเดินเครื่อง การฝึกอบรม หนังสือคู่มือ 
การส่งมอบงาน และการรับประกัน 
- รายงานประจําสัปดาห์ และรายงานสรุปราย
เดือนท่ีผ่านมาท้ังหมด 
- รายงานสรุปความก้าวหน้าประจํางวดของ
การเบิกจ่ายเงิน 
- รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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หมายเหตุ: การจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายหลังจากได้รับเงินสนับสนุนจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละงวดตามข้อกําหนดของโครงการฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเงินท่ีได้รับมา 

8.3  ผู้เสนอราคา หลังจากเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
8.4  ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องวางหลักทรัพย์คํ้าประกันสัญญาเป็นมูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่าค่าจ้าง

เหมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา 
8.5  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ ให้แล้วเสร็จตาม

กําหนดเวลาส่งมอบงาน ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการปรับผู้รับจ้างในอัตรา 0.1% ของมูลค่างานจ้างท่ียัง
ไม่ได้ส่งมอบ ต่อวัน โดยรวมค่าเสียหายไม่เกิน 5% ของมูลค่างานจ้างท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

8.6  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันทําสัญญา
จ้าง 

 


