
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  

โดยการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังหลอดไฟ LED ในโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 

 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดซื้อพร้อมติดต้ังหลอดไฟ LED ในโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๔๓,๑๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนส่ีหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท) ตามรายการ ดังนี้ 

๑.  หลอดไฟ  LED  TUBE  (๖๐ cm)  ขนาดไม่เกิน  ๘  วัตต์    จ านวน   ๑๘   หลอด  
๒.  หลอดไฟ  LED  TUBE  (๑๒๐ cm)  ขนาดไม่เกิน  ๑๔  วัตต์    จ านวน  ๑,๔๗๐  หลอด 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือ ให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ก ระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 



- 2 - 
 

 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

14.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของทางโรงเรียน 

  
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันท่ี  21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้ สนใจสามารถดู รายละเอี ยดได้ ท่ี เว็ บไซต์  www.kwk.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ – ๑๙๓๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 
     
    (นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ) 
                                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwk.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/


- 3 - 
 

 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ประกวดราคาซ้ือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง

หลอดไฟ LED ในโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ โรงเรยีนขุนตาลวิทยาคม  
ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

              ------------------------------------------------------------------- 
 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ซื้อ”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้ัง
หลอดไฟ  LED  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
๑.  หลอดไฟ  LED  TUBE  (๖๐ cm)  ขนาดไม่เกิน  ๘  วัตต์   จ านวน   ๑๘   หลอด  
๒.  หลอดไฟ  LED  TUBE  (๑๒๐ cm)  ขนาดไม่เกิน  ๑๔  วัตต์   จ านวน  ๑,๔๗๐  หลอด 
 
วงเงินในการจัดชื้อจัดหา 
      ด้วยเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวนเงิน   ๗๔๓,๑๐๐ บาท  (เจ็ดแสนส่ีหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยบาท) 
  

ขอบเขตของงาน 
จ้างเหมา เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารื้อถอน ค่าติดต้ัง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าด าเนินการ และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานปรับเปล่ียนหลอดไฟ LED  ตามรายละเอียดข้อก าหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้ 
(๑.)  การจัดหาหลอดไฟ LED   ต้องตรงตามเงื่อนไขและข้อมูลด้านเทคนิคในการของบประมาณ หรือ ดีกว่า
เท่านั้น 
(๒.)  จัดหาหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประกอบท่ีจ าเป็นท่ีเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
(๓.)  การรื้อถอนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ของเดิม ผู้ขายต้องท าลายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยต้องแนบ
ขั้นตอนวิธีการก าจัดหลอดวัสดุท่ีมีพิษตามประกาศของกรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นซอง 
(๔.)  ติดต้ังหลอดไฟ   LED   และอุปกรณ์ประกอบท่ีจ าเป็น พร้อมเดินสายไฟวงจรไฟฟ้าของหลอดให้เป็นไป
ตามหลักวิศวกรรม และทดสอบการใช้งาน 
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พัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
      ๑.๑.  แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอด  LED 
      ๑.๒.  แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      ๑.๓.  แบบสัญญาซื้อขาย 
      ๑.๔.  แบบหนังสือค้ าประกัน  (ถ้ามี) 
              (๑.)  หลักประกันการเสนอราคา 
              (๒.)  หลักประกันสัญญา 
              (๓.)  หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
      ๑.๕.  บทนิยาม 
              (๑.)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
              (๒.)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๖.  แบบบัญชีเอกสาร 
              (๑.)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
              (๒.)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
         ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่ องจากเป็น ผู้ ท่ี ไ ม่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติ งานของ ผู้ประกอบการ ตามระ เบี ยบ 
ท่ีรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือ ให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานปฏิบัติงานตามระเบียบท่ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็กทรอนิ กส์  (Electronic Government Procurement:  e - GP)  ขอ งกรมบัญ ชีกลา ง  
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
             ๒.๑๗  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ
ผลิต หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
              ๒.๑๘  ผู้เสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้า ช่ึงมีสถานท่ีต้ังของส านักงานอยู่ในประเทศไทย 
     ๒.๑๙  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือกิจการรวามค้า ช่ึงมีวัตถุประสงค์ในการรับเป็นท่ีปรึกษา
ให้ค าแนะน าด้านการวางแผนระบบประหยัดพลังงาน 
     ๒.๒๐ มีโรงงานผลิตหลอดและโคมไฟที่มีท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทยและบริษัทผู้ผลิตต้องมีความสามารถ 
ในการรับประกันสินค้าในระยะยาวหรือโครงการท่ีมีมูลค่าสูงได้ ช่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง  
๔)  หรือ หนังสืออนุญาติให้ประกอบกิจการดังกล่าว  และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘  
และ ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ จากส านักงาน  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้การรับรอง และ บริษัทผู้ผลิตต้องมีความช านาญและประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดี โดยต้องเป็น
นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และหลอด
ประหยัดไฟฟ้าแอลอีดี และต้องด าเนินกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
        กรณีผู้เสนอราคาไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทน
จ าหน่ายหลอดประหยัดไฟฟ้า LED จากโรงงานผลิตหลอด LED ท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในประเทศ ช่ึงได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) หรือ หน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวให้การรับรอง และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔  จากส านักงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง และบริษัทผู้ผลิตต้องมีความช านาญและประสบการณ์
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ด้านผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดี โดยต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและหลอดประหยัดไฟฟ้าแอลอีดีท้ังโรงงานผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย ต้อง
ด าเนินกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 

        ๒.๒๑ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของทาง ผูซ้ื้อ 
        ๒.๒๒ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
๓.๑.  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑.)  ในกรณีผู้เสนอราคา  เป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งออกให้
ในปี  พ.ศ.๒๕๖๐  บัญชรีายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งออกให้ในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๒.)  ส าเนาหนังสือรับรองตราประทับ  (ถ้ามี)  รับรองโดยนายทะเบียน  ออกให้ในปี  พ.ศ.๒๕๖๐  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
(๓.)  ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO  ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔  
ส าเนาหนังสือรับรองจากกรมโรงงาน  (รง.๔)  จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  หรือหน่วยงานท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมให้การรับรอง  หรือหนังสือรับรองโรรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรม (ตามพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔.)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๑  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  ๑.๖(๑) 
 
 
๓.๒.  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑.)  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งแคตตาล็อคหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ท่ีได้เสนอราคาทุกรายการ พร้อมกับ
ค านวณผลประหยัดอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานการค านวณจาก  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒.)  ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน :ขีดจ ากัดสัญญาณ  (มอก.
๑๙๕๕-๒๕๕๑)  ของรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอด LED 
(๓.)  ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances) ของรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอด LED 
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(๔.)  หนังสือรับรองรายงานผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน  IES/LM๘๐-๐๘  และค านวณ
อายุตามมาตรฐาน  IES/TM๒๑-๑๑  จากผู้ผลิต  LED  Chip  ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอด  
LED 
(ก)  รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแสงสว่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
หลอด  LED 
(ข)  รายงานผลการทดสอบค่าความสว่างและผลการค านวณค่าความสว่างเฉล่ีย  ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของหลอด  LED 
(๕.)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๖.)  หลักประกันเสนอราคา  ตามข้อ  ๕  (ถ้ามี) 
(๗.)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒  ท้ังหมด  ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาโดยต้องแยกซองใบเสนอ  ตามแบบในข้อ  
๑.๖(๒) 
 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑.  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิส์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ในเอสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF  
๔.๒.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซึ่งเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ท้ังปวง  จนกระท่ัง ส่งมอบพัสดุให้แก่  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เรียบร้อยแล้ว 
๔.๓.  ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน นับแต่วันเสนอราคา 
๔.๔.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย 
๔.๕.  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอดไฟ LED  พร้อม
ติดต้ัง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
ส าหรับแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมพิจารณาผลการสอบราคา  มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  ภายใน  ๓  วัน 
๔.๖.  ก่อนการเสนอราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
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๔.๗.  ผู้เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างถาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะ ไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานขิงรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕  (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ข้อเสนอว่า  มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ   
๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และ ผู้ซื้อ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง มี
อ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ( 2 )  ร าคา ท่ี เสนอจะ ต้อง เป็น ราคา ท่ี รวมภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม  และภาษีอื่ นๆ  (ถ้ ามี )   
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
   (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   ( 5 )  ผู้ ยื่ นข้ อเสนอต้อง ศึกษาและท าความ เข้ า ใจ ในระ บบและวิ ธี ก าร เสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

http://www.gprocurement.go.th/
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๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑.  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ผู้ซื้อจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม  ราคาต่อรายการ และ ราคาต่อหน่าย 
๖.๒. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งแคตตาล็อคหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์   ท่ีได้เสนอราคาทุกรายการ

พร้อมกับเอกสารการเสนอราคา  กรรมการขอสงวนสิทธิการพิจารณาเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท่ีให้
ประสิทธิภาพความส่องสว่างและคุ้มค่าด้านพลังงานมากท่ีสุด  ก่อนท่ีจะพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๖.๓.  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีผู้ซื้อ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่ ว น ท่ี มิ ใ ช่ ส า ร ะ ส า คั ญ แ ละ ค ว า ม แ ตก ต่ า ง นั้ น ไ ม่ มี ผ ล ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ไ ด้ เ ป รี ย บ เ สี ย เ ป รี ย บ  
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 

 ๖.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
 ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน  
๕ วันท าการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ ผู้ซื้อจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 ๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการ หรือ ผู้ซื้อเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ซื้อ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้  
 (๑)  เงินสด 
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็ค 
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
   

 ๗. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

  

 ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง2 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อ ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

   

 ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
  ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน  
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อ  ผู้ซื้อได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสนับสนุนจากกรม
พัฒนาและอนุรักษพ์ลังงาน  แล้วเท่านั้น 

 ๙.๒ เมื่อผู้ซื้อได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อส่ิงของตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
 (๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๙ . ๓  ผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอ ซึ่ ง ผู้ ซื้ อ ไ ด้ คั ด เ ลื อ ก แ ล้ ว  ไ ม่ ไ ป ท า สัญ ญ า ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง ซื้ อ 
เป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  ผู้ซื้อจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ัง
จะพิ จ า รณา ให้ เ ป็ น ผู้ ท้ิ ง ง า น  ตามระ เบี ยบกร ะทรว งก ารค ลั ง ว่ า ด้ ว ยก าร จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 ๙.๔ ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๙.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
 ๙.๕ ผู้ ซื้ ออาจประกาศยก เ ลิ กการ จั ดซื้ อ ในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้  โดย ท่ี ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ซื้อไม่ได้  
  (1) ผู้ซื้อไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือท่ีได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  (3) การ ท า ก า ร จั ดซื้ อ ค รั้ ง นี้ ต่ อ ไ ปอ าจก่ อ ใ ห้ เ กิ ด คว าม เ สี ยห าย แก่ ผู้ ซื้ อ  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 ๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ผู้ ซื้ อสามารถน าผลการปฏิบั ติ ง านแ ล้ว เ สร็ จตาม สัญญาของ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอท่ี ไ ด้ รั บ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับผู้ซื้อ ไว้ชั่วคราว 
 
 
 
 

      โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
      ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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ข้อก าหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
 

๑. รายละเอียดคุณลักษณะของหลอดไฟ  LED  ส าหรับใช้ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์  T๘  ขนาด  

๑๘ วัตต์ ขนาดความยาวโดยประมาณ  ๖๐  เซนติเมตร 

 ๑.๑.  ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน  ๘  วัตต์  สามารถใช้กับข้ัวของชนิดหลอด  G๑๓ 
 ๑.๒.  สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าท่ี  ๒๓๐ ± ๑๐%  โวลต์  ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ 
 ๑.๓.  ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง  (Luminous  Flux)  ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๐๐  ลูเมน  และไม่น้อยกว่า  
๑๓๗  ลูเมนต่อวัตต์ 
 ๑.๔.  มีค่าความถูกต้องของสี   (Color  Rendering Index:CRI)   ไม่น้อยกว่า  ๘o, R๙  ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ  ๐ 
 ๑.๕.  อุณหภูมิสี  (Correlated Color Temperature : CCT)  มีค่าอุณหภูมิสี อยู่ในช่วง  ๖,๕๓๐ 
เคลวิน (K)±๕๑๐ เคลวิน (K) ตามมาตรฐาน  ANSIC ๗๖.๓๗๗ McAdam และมีค่า  Color shift, Du’,v’ ไม่
เกิน  ๐.๐๐๗ 
 ๑.๖.  ค่าประกอบก าลังไฟฟ้า  (Power  Factor)  ไม่น้อยกว่า  ๐.๙๕ 
 ๑.๗.  ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส  (Total Harmonic Current Distortion: 
THDi%)  ด้านเข้าต้องไม่เกินร้อยละ  ๗ %  ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟ้าท่ี  ๒๓๐  โวลต์ ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ 
๑.๘.  มุมกระจายแสงของหลอด  (Beam Angle  C๐-๑๘๐)  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  องศา 
๑.๙  หลอด LED Tube ต้องสามารถท างานท่ีอุณหภูมิแวดล้อม  (Ambient  Temperature)  อยู่ระหว่าง
อุณหภูม ิ-๑๐  ถึง  ๕๕  องศาเซลเซียสโดยผ่านการทดสอบ ๒๔ ขั่วโมง 
๑.๑๐.  หลอดไฟ LED ใช้เม็ด  (LED Chip)  จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 
Lumiled หรือ Everlight  หรือ เทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตเม็ด LED โดยโรงงานผู้ผลิตเม็ด  
(LED Chip)  ต้องได้รองรับมาตรฐาน  ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘  และ LED ผ่านการทดสอบตาม  IEC ๖๒๔๗๑ ; 
Photo-biological Safety for lamp and lamp Systems ประเภทกลุ่มความเส่ียง (Risk Group) ระดับ ๑ 
หรือดีกว่า 
 ๑.๑๑.  LED Chip  มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  ๖๐,๐๐๐  ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ (Case 
Temperature) ๘๕  องศาเซลเซียส  ซึ่งยังคงค่าความสว่างอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  โดยมีเอกสารรับรอง
ผลการทดสอบค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (Approved Method : measuring lumen 
maintenance of light sources) และค านวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-๒๑ (Projecting long term 
lumen maintenance of LED light sources)  จากผู้ผลิตเม็ด LED  ห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีได้รับรอง
ความสามารถตามมาตรฐาน IEC.๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ 
๑.๑๒.  น้ าหนักของหลอด  LED  ต้องไม่เกิน  ๓๐๐  กรัม 
 ๑.๑๓.  ฝาครอบหลอดไฟมีสีขาวขุ่น  (Milky Cover)  และท ามาจากวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate, PC)  ได้รองรับตามมาตรฐาน  UL๙๔-V๐ และ มีอลูมิเนียมเพื่อระบายความร้อนของตัว
หลอดติดต้ังอยู่ภายนอก 
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 ๑.๑๔.   ชุดขับหลอด  (LED Driver)  ติดต้ังอยู่ภายในหลอด  LED  โดยมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟ
กระชาก  (Surge Protection)  ซึ่งต้องทนแรงดันไม่น้อยกว่า  ๒  กิโลโวลต์  (Line-Neutral)  ตามมาตรฐาน      
IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕  
 ๑.๑๕  หลอด LED ต้องได้รับมาตรฐาน  (Ingress Protection ) ไม่น้อยกว่าระดับ IP ๒๒ 
 ๑.๑๖  หลอด LED ต้องไม่มีรังสี UV แสงไม่มีการกระพริบ  ไร้เสียงรบกวนระหว่างท างาน 
๑.๑๗.  Driver  ผ่านการทดสอบตาม  IEC/EN  ๖๑๓๔๗-๑ , IEC/EN  ๖๑๓๔๗-๒-๑๓ , IEC/EN  ๕๕๐๑๕ : 
๒๐๑๓ , IEC/EN  ๖๑๐๐๐-๓-๒ : ๒๐๑๔ และ IEC/EN  ๖๑๐๐๐-๓-๓ : ๒๐๑๓  
 ๑.๑๘.  ได้รับรองมาตรฐานเพื่อส่ิงแวดล้อมและจ ากัดสารต้องห้ามตาม  Restriction of Hazardous, 
Substances (RoHS)  ของช้ินส่วนท่ีน ามาประกอบหลอด 

๑.๑๙.  ได้รับการรับรองมาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน   :  ขีดจ ากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ  (มอก.๑๙๕๕–๒๕๕๑) 

๑.๒๐.  หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีการแสดงช่ือผู้ผลิตหรือโรงงานท่ีผลิต หรือเครื่องหมายการค้าท่ี
จดทะเบียนให้เห็นอย่างชัดเจนและถาวรโดยตัวหลอดต้องผ่านการเลเซอร์เพื่อท าเครื่องหมายเท่านั้น ไม่อนุญาติ
ให้ติดสต๊ิกเกอร์ และ สกรีน ลงบนตัวหลอด 

๑.๒๑  ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองผลการประหยัดไฟฟ้า หรือ มาตรฐานอื่นท่ีแสดงผลการประหยัด
ไฟฟ้าได้ดีกว่า พร้อมแนบหลักฐานมาแสดง 

๑.๒๒  ผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันอายุการใช้งานหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 

๑.๒๓.  หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือส่ิงหุ้ม ท่ีป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และ
การแสดงข้อมูลของหลอดนั้น  

๑.๒๔.  การต่อใช้งานหลอด LED TUBE  สายไฟ L (Line) และ N (Neutral)  ต้องต่อเข้าแยกฝ่ังท้ัง
สองข้างของหลอด LED TUBE    
 
 
 
หมายเหตุ 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณาด้านเทคนิคดังนี้ : 
(๑.)  แค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อม
ชุดติดต้ังหลอด (ถ้ามี)      
(๒.)  เอกสารใบรับรองการผ่านมาตรฐานตามข้อ  ๑.๑๐ - ๑.๑๓ , ๑.๑๖ - ๑.๒๔ 
(๓.)  รายงานการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test  Reports IES LM-๗๙ ) ของชุดหลอด LED ว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อก าหนดข้อ ๑.๑-๑.๘  และ รายงานการทดสอบ ข้อ ๑.๙ , ๑.๑๔, ๑.๑๕ ทดสอบจาก สถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สถาบันทดสอบท่ีได้รับรองมาตรฐาน  มอก.๑๗๐๒๕  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ และเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา 
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๒. รายละเอียดคุณลักษณะของหลอดไฟ  LED  ส าหรับใช้ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์  T๘  ขนาด  

๓๖ วัตต์ ขนาดความยาวโดยประมาณ  ๑๒๐  เซนติเมตร 

 ๒.๑.  ใช้ก าลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน  ๑๔  วัตต์  สามารถใช้กับข้ัวของชนิดหลอด  G๑๓ 
 ๒.๒.  สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าท่ี  ๒๓๐ ± ๑๐%  โวลต์  ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ 
 ๒.๓.  ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง  (Luminous  Flux)  ไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐  ลูเมน  และไม่น้อยกว่า  
๑๕๐   ลูเมนต่อวัตต์ 
 ๒.๔.  มีค่าความถูกต้องของสี  (Color  Rendering Index:CRI)  ไม่น้อยกว่า  ๘o, R๙  ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ  ๐ 
 ๒.๕.  อุณหภูมิสี  (Correlated Color Temperature : CCT)  มีค่าอุณหภูมิสี อยู่ในช่วง  ๖,๕๓๐ 
เคลวิน (K)±๕๑๐ เคลวิน (K) ตามมาตรฐาน  ANSIC ๗๖.๓๗๗ McAdam และมีค่า  Color shift, Du’,v’ ไม่
เกิน  ๐.๐๐๗ 
 ๒.๖.  ค่าประกอบก าลังไฟฟ้า  (Power  Factor)  ไม่น้อยกว่า  ๐.๙๕ 
 ๒.๗.  ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกท้ังหมดของกระแส  (Total Harmonic Current Distortion: 
THDi%)  ด้านเข้าต้องไม่เกินร้อยละ  ๗ %  ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟ้าท่ี ๒๓๐ โวลต์ ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ 
๒.๘.  มุมกระจายแสงของหลอด  (Beam Angle  C๐-๑๘๐)  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  องศา 
๒.๙  หลอด LED Tube ต้องสามารถท างานท่ีอุณหภูมิแวดล้อม  (Ambient  Temperature)  อยู่ระหว่าง
อุณหภูม ิ-๑๐  ถึง  ๕๕  องศาเซลเซียสโดยผ่านการทดสอบ ๒๔ ขั่วโมง 
๒.๑๐.  หลอดไฟ LED ใช้เม็ด  (LED Chip)  จากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือได้แก่ Nichia หรือ Cree หรือ 
Lumiled หรือ Everlight หรือ เทียบเท่า  พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตเม็ด LED โดยโรงงานผู้ผลิตเม็ด  
(LED Chip)  ต้องได้รอบรับมาตรฐาน  ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ LED ผ่านการทดสอบตาม  IEC ๖๒๔๗๑ ; 
Photo-biological Safety for lamp and lamp Systems ประเภทกลุ่มความเส่ียง (Risk Group) ระดับ ๑ 
หรือดีกว่า 
 ๒.๑๑.  LED Chip  มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  ๖๐,๐๐๐  ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ (Case 
Temperature) ๘๕  องศาเซลเซียส  ซึ่งยังคงค่าความสว่างอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  โดยมีเอกสารรับรอง
ผลการทดสอบค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (Approved Method : measuring lumen 
maintenance of light sources) และค านวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-๒๑ (Projecting long term 
lumen maintenance of LED light sources)  จากผู้ผลิตเม็ด LED  ห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีได้รับรอง
ความสามารถตามมาตรฐาน IEC.๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ 
๒.๑๒.  น้ าหนักของหลอด  LED  ต้องไม่เกิน  ๔๐๐  กรัม 
 ๒.๑๓.  ฝาครอบหลอดไฟมีสีขาวขุ่น  (Milky Cover)  และท ามาจากวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate, PC)  ได้รองรับตามมาตรฐาน  UL๙๔-V๐ และ มีอลูมิเนียมเพื่อระบายความร้อนของตัว
หลอดติดต้ังอยู่ภายนอก 
 ๒.๑๔.   ชุดขับหลอด  (LED Driver)  ติดต้ังอยู่ภายในหลอด  LED  โดยมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟ
กระชาก  (Surge Protection)  ซึ่งต้องทนแรงดันไม่น้อยกว่า  ๒  กิโลโวลต์  (Line-Neutral)  ตามมาตรฐาน      
IEC/EN ๖๑๐๐๐-๔-๕  
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 ๒.๑๕  หลอด LED ต้องได้รับมาตรฐาน  (Ingress Protection ) ไม่น้อยกว่าระดับ IP ๒๒ 
 ๒.๑๖  หลอด LED ต้องไม่มีรังสี UV แสงไม่มีการกระพริบ  ไร้เสียงรบกวนระหว่างท างาน 

๒.๑๗.  Driver  ผ่านการทดสอบตาม  IEC/EN  ๖๑๓๔๗-๑ , IEC/EN  ๖๑๓๔๗-๒-๑๓ , IEC/EN  
๕๕๐๑๕ : ๒๐๑๓ , IEC/EN  ๖๑๐๐๐-๓-๒ : ๒๐๑๔ และ IEC/EN  ๖๑๐๐๐-๓-๓ : ๒๐๑๓  
 ๒.๑๘.  ได้รับรองมาตรฐานเพื่อส่ิงแวดล้อมและจ ากัดสารต้องห้ามตาม  Restriction of Hazardous, 
Substances (RoHS)  ของช้ินส่วนท่ีน ามาประกอบหลอด 

๒.๑๙.  ได้รับการรับรองมาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน   :  ขีดจ ากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ  (มอก.๑๙๕๕–๒๕๕๑) 

๒.๒๐.  หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีการแสดงช่ือผู้ผลิตหรือโรงงานท่ีผลิต หรือเครื่องหมายการค้าท่ี
จดทะเบียนให้เห็นอย่างชัดเจนและถาวรโดยตัวหลอดต้องผ่านการเลเซอร์เพื่อท าเครื่องหมายเท่านั้น ไม่อนุญาติ
ให้ติดสต๊ิกเกอร์ และ สกรีน ลงบนตัวหลอด 

๒.๒๑  ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองผลการประหยัดไฟฟ้า หรือ มาตรฐานอื่นท่ีแสดงผลการประหยัด
ไฟฟ้าได้ดีกว่า พร้อมแนบหลักฐานมาแสดง 

๒.๒๒  ผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันอายุการใช้งานหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 

๒.๒๓.  หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือส่ิงหุ้ม ท่ีป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และการ
แสดงข้อมูลของหลอดนั้น  
๒.๒๔.  การต่อใช้งานหลอด LED TUBE  สายไฟ L (Line) และ N (Neutral)  ต้องต่อเข้าแยกฝ่ังท้ังสองข้าง
ของหลอด LED TUBE    

๒.๒๕.  ค่าความสว่างเฉล่ียในแนวราบต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่า  ๔๓๐  ลักซ์โดยวัดค่าความสว่างจริงหรือ
ท าการจ าลอง  (Simulation Test)  ด้วยโปรแกรมท่ีเช่ือถือได้ตาม  รูปที่ ๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องจัด
ส่งผลดังกล่าวในวันยื่นเอกสารด้วย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑ แสดงต าแหน่งการค านวณค่าความสว่าง 
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หมายเหตุ 
การค านวณค่าความสว่างเฉล่ีย ท าโดยค านวณค่าความสว่างและบันทึกค่าความสว่างตาม รูปที่ ๑  จากนั้นน า
ค่าความสว่างท่ีบันทึกได้ทุกจุดมาค านวณหาค่าความสว่างเฉล่ีย จัดท าเป็นเอกสารสรุปรายงานผล  (ค่าความ
สว่างเฉล่ีย  =  ผลรวมของความสว่างทุกจุดท่ีบันทึก  /  จ านวนข้อมูลท่ีบันทึก) 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณาด้านเทคนิคดังนี้ : 
(๑.)  แค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อม
ชุดติดต้ังหลอด (ถ้ามี)      
(๒.)  เอกสารใบรับรองการผ่านมาตรฐานตามข้อ  ๒.๑๐ – ๒.๑๓ , ๒.๑๖ – ๒.๒๕ 
(๓.)  รายงานการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test  Reports IES LM-๗๙ ) ของชุดหลอด LED ว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อก าหนดข้อ ๒.๑-๒.๘  และ รายงานการทดสอบ ข้อ ๒.๙ , ๒.๑๔ , ๒.๑๕ ทดสอบจาก สถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สถาบันทดสอบท่ีได้รับรองมาตรฐาน  มอก.๑๗๐๒๕  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ และเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
เง่ือนไขเฉพาะ 
 -  ผู้ขายต้องรับประกันหลอดไฟ LED อย่างน้อย  ๓  ปี 
 -  ผู้ขายต้องอ านวยความสะดวกพร้อมแสดงข้อมูลต่างๆท่ีจ าเป็นหรือ ท่ีทาง โรงเรียน ร้องขอเพื่อ
ประกอบในการตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายหลังการติดต้ังแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 -  กรณีการขัดแย้งในรายละเอียดตามข้อก าหนดในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอาจร้องขอให้ผู้ขาย
ต้องแสดงหลอด LED ไว้เป็นตัวอย่างจ านวนอย่างละ  ๑  ชุด ประกอบด้วยหลอด LED ท่ีสามารถแสดงให้เห็น
ช้ินส่วนภายใน ๑ หลอด และหลอดท่ีสามารถเปิดใช้งานได้จ านวน  ๑  หลอดเพื่อประกอบพิจารณา โดย
โรงเรียน จะส่งคืนให้หลักจากประกาศผลการคัดเลือก 
- โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเลือกใช้ขนาดของหลอดไฟฟ้า LED กรณีท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟา้ต่ าแต่ให้
ก าลังงานการส่องสว่างสูงประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 


