ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
เอกสารประกวด ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง เลขที่ ๑/๒๕๖๑
งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จานวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
------------------------------------------------------------------โรงเรียนน้ำปำดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งต่อไปนีเรียกว่ำ “โรงเรียน” มีควำมประสงค์จะสอบ
รำคำซือพร้อมติดตังหลอดไฟ LED ซึ่งมีจ้ำนวนหลอด LED ๒ รำยกำร
๑. หลอดไฟ LED TUBE (๖๐ cm) ขนำดไม่เกิน ๘ วัตต์ จ้ำนวน ๑๕๓ หลอด
๒. หลอดไฟ LED TUBE (๑๒๐ cm) ขนำดไม่เกิน ๑๔ วัตต์ จ้ำนวน ๙๑๘ หลอด
วงเงินในการจัดชื้อจัดหา
ด้วยเงินสนับสนุนจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนภำครัฐ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้ำนวนเงิน ๕๒๗,๘๕๐.๐๐ บำท
(-ห้ำแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-)

ขอบเขตของงาน
จ้ำงเหมำ เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำรือถอน ค่ำติดตัง ค่ำขนส่ง ค่ำเครื่องมือเครื่องจักร ค่ำด้ำเนินกำร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED ตำมรำยละเอียดข้อก้ำหนด เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสมบูรณ์ โดยมีขอบเขตงำน ดังนี
(๑) กำรจัดหำหลอดไฟ LED ต้องตรงตำมเงื่อนไขและข้อมูลด้ำนเทคนิคในกำรของบประมำณ หรือ
ดีกว่ำเท่ำนัน
(๒) จัดหำหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประกอบที่จ้ำเป็นที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
(๓) กำรรือถอนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ของเดิม ผู้ขำยต้องส่งคืนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ให้กับ
โรงเรียนเมื่อด้ำเนินกำรติดตังแล้วเสร็จ
(๔) ติดตังหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประกอบที่จ้ำเป็น พร้อมเดินสำยไฟวงจรไฟฟ้ำของหลอดให้
เป็นไปตำมหลักวิศวกรรม และทดสอบกำรใช้งำน

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

แบบรูปรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอด LED
แบบใบเสนอรำคำที่ก้ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ
แบบสัญญำซือขำย
แบบหนังสือค้ำประกัน (ถ้ำมี)
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
(๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำพัสดุล่วงหน้ำ

๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรผลิต
หรือจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลอดประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลหรือกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งมีสถำนที่ตังของส้ำนักงำนอยู่ในประเทศไทย
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิงงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลหรือกิจกำรร่ วมค้ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรรับเป็นที่ปรึก ษำให้
ค้ำแนะน้ำด้ำนกำรวำงแผนระบบประหยัดพลังงำน
๒.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบ
รำคำหรือไม่เป็นผู้ที่กระท้ำกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์
หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำเสนอได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์
และคุ้มกันเช่นว่ำนัน
๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมท้ำ
สัญญำตำมที่ กวพ. ก้ำหนด
๒.๗ ผู้เสนอรำคำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)
ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ www.gprocurement.go.th ( โดยน้ำหลักฐำน
กำรลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวมำยื่นในวันยื่นซองตกลงรำคำ )
๒.๘ มีโรงงำนผลิตหลอดและโคมไฟที่มีที่ตังอยู่ในประเทศไทยและบริษัทผู้ผลิตต้องมีควำมสำมำรถ ใน
กำรรั บ ประกัน สิน ค้ำในระยะยำวหรื อโครงกำรที่มีมูลค่ำสูงได้ ซึ่ง ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
(รง ๔) หรือ หนังสืออนุญำตให้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว และ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘
และ ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ จำกส้ำนักงำน ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม หรือ หน่วยงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรม
ให้กำรรับรอง และ บริษัทผู้ผลิตต้องมีควำมช้ำนำญและประสบกำรณ์ด้ำนผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดี โดยต้องเป็น
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หลักในกำรประกอบกิจกำรผลิตและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และหลอด
ประหยัดไฟฟ้ำแอลอีดี และต้องด้ำเนินกิจกำรดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
กรณีผู้เสนอรำคำไม่มีโรงงำนผลิตเป็นของตัวเอง ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตังให้เป็นตัวแทน
จ้ำหน่ำยหลอดประหยัดไฟฟ้ำ LED จำกโรงงำนผลิตหลอด LED ที่มีที่ตังอยู่ในประเทศ ซึ่ งได้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน (รง ๔) หรือ หน่วยงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรมดังกล่ำวให้กำรรับรอง และได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ จำกส้ำนักงำนตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม
หรือหน่วยงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรมให้กำรรับรอง และบริษัทผู้ผลิตต้องมีควำมช้ำนำญและประสบกำรณ์
ด้ำนผลิ ตภัณฑ์ห ลอดแอลอีดี โดยต้องเป็ น นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หลั กในกำรประกอบกิจกำรผลิตและ

จ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและหลอดประหยัดไฟฟ้ำแอลอีดี ทังโรงงำนผู้ผลิตและตัวแทนจ้ำหน่ำย ต้อง
ด้ำเนินกิจกำรดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
๒.๙ ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในกำรซือของทำงกรม
๒.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส้ำคัญ
๒.๑๑ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำ เป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจ
ควบคุม พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ้ ำ กั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ้ ำ กั ด ให้ ยื่ น ส้ ำ เนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง
(๒) ส้ ำ เนำหนั ง สื อ รั บ รองตรำประทั บ (ถ้ ำ มี ) รั บ รองโดยนำยทะเบี ย น ออกให้ ใ นปี
พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง
(๓) ส้ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ
ISO-๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ ส้ ำ เนำหนั งสื อ รั บรองจำกกรมโรงงำน (รง.๔) จำกส้ ำ นั ก งำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรม หรือหน่วยงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรมให้กำรรับรอง หรือหนังสือรับรองโรรงงำนจำก
กำรนิคมอุตสำหกรรม (ตำมพระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒)
พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒. ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ เสนอรำคำจะต้องจัดส่งแคตตำล็อคหรือรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอรำคำทุก
รำยกำรพร้อมกับค้ำนวณผลประหยัดอ้ำงอิงเกณฑ์มำตรฐำนกำรค้ำนวณจำก กรมพัฒนำพลั งงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มำพร้อมกับเอกสำรกำรเสนอรำคำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(๒) ส้ ำเนำหนั งสื อรั บ รองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่ องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ ำยกัน :ขีดจ้ำกัด
สัญญำณ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) ของรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอด LED
(๓) ส้ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำน RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ของรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอด LED
(๔) หนังสือรับรองรำยงำนผลกำรทดสอบกำรคงค่ำควำมสว่ำงตำมมำตรฐำน IES/LM๘๐๐๘ และค้ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES/TM๒๑-๑๑ จำกผู้ผลิต LED Chip ของรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของหลอด LED
(ก) รำยงำนผลกำรทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท ำงไฟฟ้ ำ และคุ ณ สมบั ติ ท ำงแสงสว่ ำ ง
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอด LED

(ข) รำยงำนผลกำรทดสอบค่ำควำมสว่ำงและผลกำรค้ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย
ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอด LED
(๕) หนังสือมอบอ้ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำเสนอมอบ
อ้ำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(๖) หลักประกันเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ (ถ้ำมี)
(๗) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทังหมด ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำโดยต้องแยกซองใบเสนอ
ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดชือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
ตำมแบบที่ก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซือด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทังสิน และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม
และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำ
รวมทังสินซึ่งเป็นรำคำยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกร แต่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอำกรอื่นๆ ค่ำขนส่ง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทังปวง จนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
๔.๓ รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอก้ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
๔.๔ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก้ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวัน ลงนำมใน
สัญญำซือขำย
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อก หรือรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอดไฟ LED
พร้ อมติดตัง ไปพร้ อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดชือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
ส้ำหรับแคตตำล็อกหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส้ำเนำรูปถ่ำย
จะต้องรับรองส้ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ้ำนำจท้ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมพิจำรณำผลกำรสอบ
รำคำ มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อกหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ผู้เสนอรำคำจะต้องน้ำ
ต้นฉบับให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ ภำยใน ๓ วัน
๔.๖ ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นก้ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขำดคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ จะด้ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ
เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี กำร
พิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่ อ ว่ ำ มี ก ำรกระท้ ำ อั น เป็ น กำรขั ด ขวำงรำคำอย่ ำ งเป็ น ธรรม

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนันออกจำกกำรเป็นผู้
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และ โรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ ทิงงำน เว้นแต่คณะ
กรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนันเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำร และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท้ำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท้ำกำร
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน ๓
วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ กำรแจ้ ง จำกคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรสอบรำคำ กำรวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และ จะเปิดซองเสนอรำคำของผู้เสนอ
รำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ.ห้องประชุมภูสอยดำว โรงเรียนน้ำปำดชนูปถัมภ์ ในวันที่
๖ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ตังแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วย
กับค้ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง มีอ้ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้

๕. หลักประกันการเสนอราคา
-ไม่ม-ี
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ กำรสอบรำคำครังนี โรงเรียนจะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม รำคำต่อรำยกำร และ รำคำต่อ
หน่ำย
๖.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดส่งแคตตำล็อคหรือรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ ที่ได้เสนอรำคำทุกรำยกำร
พร้อมกับเอกสำรกำรเสนอรำคำ กรรมกำรขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำเลื อกผู้ที่มีคุณสมบัติผ ลิตภัณ ฑ์ ที่ ให้
ประสิทธิภำพควำมส่องสว่ำงและคุ้มค่ำด้ำนพลังงำนมำกที่สุด ก่อนที่จะพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนัน
๖.๓ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓. หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมกำรจะไม่ รับ
พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนัน

ข้อกาหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
๑. รายละเอียดคุณลักษณะของหลอดไฟ LED สาหรับใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ ขนาด
๑๘ วัตต์ ขนาดความยาวโดยประมาณ ๖๐ เซนติเมตร
๑.๑ ใช้ก้ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน ๘ วัตต์ สำมำรถใช้กับขัวของชนิดหลอด G๑๓
๑.๒ สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ ๒๓๐ ± ๑๐% โวลต์ ควำมถี่ ๕๐ เฮิรตซ์
๑.๓ ค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ ๑,๑๐๐ ลูเมน หรือไม่น้อยกว่ำ
๑๓๗ ลูเมนต่อวัตต์
๑.๔ มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index:CRI) ไม่น้อยกว่ำ ๘o, R๙ ไม่น้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับ ๐
๑.๕ อุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) มีค่ำอุณหภูมิสี อยู่ในช่วง ๖,๕๓๐ เคล
วิน (K)±๕๑๐ เคลวิน (K) ตำมมำตรฐำน ANSIC ๗๖.๓๗๗ McAdam และมีค่ำ Color shift, Du’,v’ ไม่
เกิน ๐.๐๐๗
๑.๖ ค่ำประกอบก้ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ ๐.๙๕
๑.๗ ค่ ำ ควำมผิ ด เพี ยนฮำร์ ม อนิ ก ทั งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion:
THDi%) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกินร้อยละ ๗ % ทดสอบทีแ่ รงดันไฟฟ้ำที่ ๒๓๐ โวลต์ ควำมถี่ ๕๐ เฮิรตซ์
๑.๘ มุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C๐-๑๘๐) ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ องศำ
๑.๙ หลอด LED Tube ต้องสำมำรถท้ำงำนที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) อยู่
ระหว่ำงอุณหภูมิ -๑๐ ถึง ๕๕ องศำเซลเซียสโดยผ่ำนกำรทดสอบ ๒๔ ขั่วโมง
๑.๑๐ หลอดไฟ LED ใช้เม็ด (LED Chip) จำกบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้แก่ Nichia หรือ
Cree หรื อ Lumiled หรื อ Everlight หรื อ เทียบเท่ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ ผ ลิ ตเม็ด LED โดย
โรงงำนผู้ผลิตเม็ด (LED Chip) ต้องได้รองรับมำตรฐำน ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ LED ผ่ำนกำรทดสอบตำม
IEC ๖๒๔๗๑ ; Photo-biological Safety for lamp and lamp Systems ประเภทกลุ่ ม ควำมเสี่ ย ง (Risk
Group) ระดับ ๑ หรือดีกว่ำ
๑.๑๑ LED Chip มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ (Case Temperature)
๘๕ องศำเซลเซียส ซึ่งยังคงค่ำควำมสว่ำงอยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ โดยมีเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำ
ควำมส่ อ งสว่ ำงตำมมำตรฐำน IES LM-๘๐ (Approved Method : measuring lumen maintenance of
light sources) และค้ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-๒๑ (Projecting long term lumen maintenance
of LED light sources) จำกผู้ผลิตเม็ด LED ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับรองควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
IEC.๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕
๑.๑๒ น้ำหนักของหลอด LED ต้องไม่เกิน ๓๐๐ กรัม
๑.๑๓ ฝำครอบหลอดไฟมี สี ข ำวขุ่ น (Milky Cover) และท้ ำ มำจำกวั ส ดุ ช นิ ด โพลี ค ำร์ บ อเนต
(Polycarbonate, PC) ได้รองรับตำมมำตรฐำน UL๙๔-V๐ และ มีอลูมิเนียมเพื่อระบำยควำมร้อนของตัว
หลอดติดตังอยู่ภำยนอก
๑.๑๔ ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตังอยู่ภำยในหลอด LED โดยมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟ
กระชำก (Surge Protection) ซึ่งต้องทนแรงดันไม่น้อยกว่ำ ๒ กิโลโวลต์ (Line-Neutral) ตำมมำตรฐำน
EN ๖๑๐๐๐-๔-๕

๑.๑๕ หลอด LED ต้องได้รับมำตรฐำน (Ingress Protection ) ไม่น้อยกว่ำระดับ IP ๒๒
๑.๑๖ หลอด LED ต้องไม่มีรังสี UV แสงไม่มีกำรกระพริบ ไร้เสียงรบกวนระหว่ำงท้ำงำน
๑.๑๗ Driver ผ่ ำ นกำรทดสอบตำม 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 ได้รับรองมำตรฐำนเพื่อสิ่งแวดล้อมและจ้ำกัดสำรต้องห้ำมตำม Restriction of Hazardous,
Substances (RoHS) ของชินส่วนที่น้ำมำประกอบหลอด
๑.๑๙ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน : ขีดจ้ำกัดสัญญำณ
รบกวนวิทยุ (มอก.๑๙๕๕–๒๕๕๑)
๑.๒๐ หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีกำรแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงำนที่ผลิต หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่
จดทะเบี ย นให้ เห็ นอย่ ำงชัดเจนและถำวรโดยตัวหลอดต้องผ่ำนกำรเลเซอร์เพื่อท้ำเครื่องหมำยเท่ำนัน ไม่
อนุญำตให้ติดสติ๊กเกอร์ และ สกรีน ลงบนตัวหลอด
๑.๒๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่ำนกำรรับรองผลกำรประหยัดไฟฟ้ำ หรือ มำตรฐำนอื่นที่แสดงผลกำรประหยัด
ไฟฟ้ำได้ดีกว่ำ พร้อมแนบหลักฐำนมำแสดง
๑.๒๒ ผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันอำยุกำรใช้งำนหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
๑.๒๓ หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และ
กำรแสดงข้อมูลของหลอดนัน
๑.๒๔ กำรต่อใช้งำนหลอด LED TUBE สำยไฟ L (Line) และ N (Neutral) ต้องต่อเข้ำแยกฝั่งทัง
สองข้ำงของหลอด LED TUBE
หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องแนบเอกสำรเพื่อประกอบในกำรพิจำรณำในขันตอนกำรพิจำรณำด้ำน
เทคนิคดังนี :
(๑) แค็ตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอดประหยัดพลังงำน
แบบ LED พร้อมชุดติดตังหลอด (ถ้ำมี)
(๒) เอกสำรใบรับรองกำรผ่ำนมำตรฐำนตำมข้อ ๑.๑๐ - ๑.๑๓ , ๑.๑๖ - ๑.๒๔
(๓) รำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports IES LM-๗๙ ) ของชุดหลอด
LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก้ำหนดข้อ ๑.๑-๑.๘ และ รำยงำนกำรทดสอบ ข้อ ๑.๙ , ๑.๑๔, ๑.๑๕
ทดสอบจำก สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สถำบันทดสอบที่ได้รับรองมำตรฐำน มอก.๑๗๐๒๕
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องแนบเอกสำรแค็ตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของผลิตภัณฑ์ และเอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
๒. รายละเอียดคุณลักษณะของหลอดไฟ LED สาหรับใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ ขนาด
๓๖ วัตต์ ขนาดความยาวโดยประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร
๒.๑ ใช้ก้ำลังไฟฟ้ำรวมไม่เกิน ๑๔ วัตต์ สำมำรถใช้กับขัวของชนิดหลอด G๑๓
๒.๒ สำมำรถใช้งำนกับแรงดันไฟฟ้ำที่ ๒๓๐ ± ๑๐% โวลต์ ควำมถี่ ๕๐ เฮิรตซ์
๒.๓ ค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ ๒,๑๐๐ ลูเมน หรือไม่น้อยกว่ำ
๑๕๐ ลูเมนต่อวัตต์
๒.๔ มีค่ำควำมถูกต้องของสี (Color Rendering Index:CRI) ไม่น้อยกว่ำ ๘o, R๙ ไม่น้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับ ๐

๒.๕ อุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) มีค่ำอุณหภูมิสี อยู่ในช่วง ๖,๕๓๐ เคล
วิน (K)±๕๑๐ เคลวิน (K) ตำมมำตรฐำน ANSIC ๗๖.๓๗๗ McAdam และมีค่ำ Color shift, Du’,v’ ไม่เกิน
๐.๐๐๗
๒.๖ ค่ำประกอบก้ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) ไม่น้อยกว่ำ ๐.๙๕
๒.๗ ค่ ำ ควำมผิ ด เพี ยนฮำร์ ม อนิ ก ทั งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion:
THDi%) ด้ำนเข้ำต้องไม่เกินร้อยละ ๗ % ทดสอบทีแ่ รงดันไฟฟ้ำที่ ๒๓๐ โวลต์ ควำมถี่ ๕๐ เฮิรตซ์
๒.๘ มุมกระจำยแสงของหลอด (Beam Angle C๐-๑๘๐) ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ องศำ
๒.๙ หลอด LED Tube ต้องสำมำรถท้ำงำนที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) อยู่
ระหว่ำงอุณหภูมิ -๑๐ ถึง ๕๕ องศำเซลเซียสโดยผ่ำนกำรทดสอบ ๒๔ ขั่วโมง
๒.๑๐ หลอดไฟ LED ใช้เม็ด (LED Chip) จำกบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้แก่ Nichia หรือ
Cree หรื อ Lumiled หรื อ Everlight หรื อ เทียบเท่ำ พร้อมแนบเอกสำรรับรองจำกผู้ ผ ลิ ตเม็ด LED โดย
โรงงำนผู้ผลิตเม็ด (LED Chip) ต้องได้รอบรับมำตรฐำน ISO-๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ LED ผ่ำนกำรทดสอบตำม
IEC ๖๒๔๗๑ ; Photo-biological Safety for lamp and lamp Systems ประเภทกลุ่ ม ควำมเสี่ ย ง (Risk
Group) ระดับ ๑ หรือดีกว่ำ
๒.๑๑ LED Chip มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ (Case Temperature)
๘๕ องศำเซลเซียส ซึ่งยังคงค่ำควำมสว่ำงอยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ โดยมีเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบค่ำ
ควำมส่ อ งสว่ ำงตำมมำตรฐำน IES LM-๘๐ (Approved Method : measuring lumen maintenance of
light sources) และค้ำนวณอำยุตำมมำตรฐำน IES TM-๒๑ (Projecting long term lumen maintenance
of LED light sources) จำกผู้ผลิตเม็ด LED ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับรองควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
IEC.๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕
๒.๑๒ น้ำหนักของหลอด LED ต้องไม่เกิน ๔๐๐ กรัม
๒.๑๓ ฝำครอบหลอดไฟมี สี ข ำวขุ่ น (Milky Cover) และท้ ำ มำจำกวั ส ดุ ช นิ ด โพลี ค ำร์ บ อเนต
(Polycarbonate, PC) ได้รองรับตำมมำตรฐำน UL๙๔-V๐ และ มีอลูมิเนียมเพื่อระบำยควำมร้อนของตัว
หลอดติดตังอยู่ภำยนอก
๒.๑๔ ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตังอยู่ภำยในหลอด LED โดยมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟ
กระชำก (Surge Protection) ซึ่งต้องทนแรงดันไม่น้อยกว่ำ ๒ กิโลโวลต์ (Line-Neutral) ตำมมำตรฐำน
EN ๖๑๐๐๐-๔-๕
๒.๑๕ หลอด LED ต้องได้รับมำตรฐำน (Ingress Protection ) ไม่น้อยกว่ำระดับ IP ๒๒
๒.๑๖ หลอด LED ต้องไม่มีรังสี UV แสงไม่มีกำรกระพริบ ไร้เสียงรบกวนระหว่ำงท้ำงำน
๒.๑๗ Driver ผ่ ำ นกำรทดสอบตำม 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 ได้รับรองมำตรฐำนเพื่อสิ่งแวดล้อมและจ้ำกัดสำรต้องห้ำมตำม Restriction of Hazardous,
Substances (RoHS) ของชินส่วนที่น้ำมำประกอบหลอด
๒.๑๙ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบริภัณฑ์ส่องสว่ำงและบริภัณฑ์ที่คล้ำยกัน : ขีดจ้ำกัดสัญญำณ
รบกวนวิทยุ (มอก.๑๙๕๕–๒๕๕๑)
๒.๒๐ หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีกำรแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงำนที่ผลิต หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่
จดทะเบียนให้เห็นอย่ำงชัดเจนและถำวรโดยตัวหลอดต้องผ่ำนกำรเลเซอร์เพื่อท้ำเครื่องหมำยเท่ำนัน
ไม่
อนุญำตให้ติดสติ๊กเกอร์ และ สกรีน ลงบนตัวหลอด

๒.๒๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่ำนกำรรับรองผลกำรประหยัดไฟฟ้ำ หรือ มำตรฐำนอื่นที่แสดงผลกำรประหยัด
ไฟฟ้ำได้ดีกว่ำ พร้อมแนบหลักฐำนมำแสดง
๒.๒๒ ผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันอำยุกำรใช้งำนหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
๒.๒๓ หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และ
กำรแสดงข้อมูลของหลอดนัน
๒.๒๔ กำรต่อใช้งำนหลอด LED TUBE สำยไฟ L (Line) และ N (Neutral) ต้องต่อเข้ำแยกฝั่งทัง
สองข้ำงของหลอด LED TUBE
๒.๒๕ ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ยในแนวรำบต่้ำสุดต้องไม่น้อยกว่ำ ๔๓๐ ลักซ์โดยวัดค่ำควำมสว่ำงจริงหรือ
ท้ำกำรจ้ำลอง (Simulation Test) ด้วยโปรแกรมที่เชื่อถือได้ตำม รูปที่ ๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องจัด
ส่งผลดังกล่ำวในวันยื่นซองด้วย
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รูปที่ ๑ แสดงต้ำแหน่งกำรค้ำนวณค่ำควำมสว่ำง
หมายเหตุ
กำรค้ำนวณค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย ท้ำโดยค้ำนวณค่ำควำมสว่ำงและบันทึกค่ำควำมสว่ำงตำม รูปที่ ๑
จำกนันน้ำค่ำควำมสว่ำงที่บันทึกได้ทุกจุดมำค้ำนวณหำค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย จัดท้ำเป็นเอกสำรสรุปรำยงำนผล
(ค่ำควำมสว่ำงเฉลี่ย = ผลรวมของควำมสว่ำงทุกจุดที่บันทึก / จ้ำนวนข้อมูลที่บันทึก)
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องแนบเอกสำรเพื่อประกอบในกำรพิจำรณำในขันตอนกำรพิจำรณำด้ำน
เทคนิคดังนี :
(๑) แค็ตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของหลอดประหยัดพลังงำน
แบบ LED พร้อมชุดติดตังหลอด (ถ้ำมี)
(๒) เอกสำรใบรับรองกำรผ่ำนมำตรฐำนตำมข้อ ๒.๑๐ – ๒.๑๓ , ๒.๑๖ – ๒.๒๕
(๓) รำยงำนกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Test Reports IES LM-๗๙ ) ของชุดหลอด
LED ว่ำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก้ำหนดข้อ ๒.๑-๒.๘ และ รำยงำนกำรทดสอบ ข้อ ๒.๙ , ๒.๑๔ , ๒.๑๕
ทดสอบจำก สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สถำบันทดสอบที่ได้รับรองมำตรฐำน มอก.๑๗๐๒๕

ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องแนบเอกสำรแค็ตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของผลิตภัณฑ์ และเอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เงื่อนไขเฉพาะ
- ผู้ขำยต้องรับประกันหลอดไฟ LED อย่ำงน้อย ๓ ปี
- ผู้ขำยต้องอ้ำนวยควำมสะดวกพร้อมแสดงข้อมูลต่ำงๆที่จ้ำเป็นหรือ ที่ทำง โรงเรียน ร้องขอเพื่อ
ประกอบในกำรตรวจวัดประสิทธิภำพของอุปกรณ์ภำยหลังกำรติดตังแล้วเสร็จสมบูรณ์
- กรณีกำรขัดแย้งในรำยละเอียดตำมข้อก้ำหนดในกำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนอำจร้องขอให้ผู้ขำย
ต้องแสดงหลอด LED ไว้เป็นตัวอย่ำงจ้ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด ประกอบด้วยหลอด LED ที่สำมำรถแสดงให้เห็น
ชินส่วนภำยใน ๑ หลอด และหลอดที่สำมำรถเปิดใช้งำนได้จ้ำนวน ๑ หลอดเพื่อประกอบพิจำรณำ โดย
โรงเรียน จะส่งคืนให้หลักจำกประกำศผลกำรคัดเลือก
- โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์กำรพิจำรณำเลือกใช้ขนำดของหลอดไฟฟ้ำ LED กรณีที่มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ต่้ำแต่ให้ก้ำลังงำนกำรส่องสว่ำงสูงประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก

