ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010025
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน
ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้า
กระแสตรง (Hybrid Street Light)
โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน
ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้า
กระแสตรง (Hybrid Street Light)
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด ร่วมวิจัยกับบริษัท ธรรมศักดิ์ จากัด
ซึ่ ง บริ ษั ท ธรรมศั ก ดิ์ จ ากั ด ได้ จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิจัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ
พั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม (ITAP) จากส านั ก งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด
1. บริษัท ธรรมศักดิ์ จากัด
2. บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด
ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2570 (6 ปี 5 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนแบบ Hybrid เป็นโคมไฟถนนที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1) เพื่ อ ลดการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าลงไม่ น้อ ยกว่ า 70% เมื่ อ เที ย บกับ โคมไฟถนนแบบเดิ มที่ ใ ช้ หลอดไฟชนิด
High Pressure Sodium Lamp : HPS โดยมีสาระสาคัญ คือ การลดการใช้พลังงานในช่วง On - Peak โดยใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ลิเทียม ที่มีการชาร์จประจุเก็บไว้ในช่วงกลางวัน ทาให้มี Backup Time ในช่วง On - Peak ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที หลังจากนั้นจึงจะตัดเข้าสู่โหมดการทางานแบบปกติที่มีการใช้แหล่งไฟฟ้าประธานอย่างต่อเนื่อง
2) เพิ่มฟังก์ชั่นระบบความปลอดภัยด้วยระบบ Emergency Backup ซึ่งจะจ่ายกาลังไฟฟ้า 50% อัตโนมัติ
เป็ น เวลาประมาณ 60 นาที อย่ า งทั น ท่ ว งที ห ลั งจากที่ แ หล่ งจ่ า ยไฟฟ้ า ประธานล้ มเหลว (ไฟดั บ ) ในขณะที่ ค วามสว่าง
จากธรรมชาติไม่เพียงพอ เพื่อให้ผู้สัญจรไปมายังคงสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง โคมไฟถนนแบบ Hybrid สามารถน าไปติ ด ตั้ ง ใหม่ หรื อ ติ ด ตั้ ง ทดแทนโคมไฟส่ อ งสว่ า งแบบเดิ ม
เพียงแค่เชื่อมต่อเข้ากับสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานของเสาไฟเดิมได้โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. โคมไฟถนน ใช้วัสดุโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี กล่องควบคุม
แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน
2. โคมไฟถนนมีขนาดประมาณ 795 x 320 x 145 มิลลิเมตร มีน้าหนักรวมประมาณ 10 กิโลกรัม โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 10%

3. โคมไฟถนน ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่
ลิเทียม ซึ่งมี Backup Time ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที แรกหลังจากปิดการใช้งานในทุก ๆ วัน ในโหลดพลังงานสูงสุด
60W จากแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรง และต่อจากนั้นจะทางานที่ประมาณ 70W ด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ
4. โคมไฟถนนนี้สามารถที่จะทางานได้ในโหมดฉุกเฉิน กรณีที่เกิดเหตุไฟดับได้เช่นกัน โดยที่จะสามารถเปิด
ไฟฉุกเฉินได้ที่กาลังไฟฟ้าประมาณ 50% จากแบตเตอรี่เป็นเวลาประมาณ 60 นาที
5. การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ
ที่เชื่อถือได้
5.1 เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งไฟประธาน 220V/230V (AC)
5.1.1 ใช้กาลังไฟฟ้ารวม (Lamp Factor) ประมาณ 70 วัตต์ (Watt) ±10%
5.1.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 10,110 ลูเมน (Lumen) ±10%
5.1.3 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง โดยประมาณ 137.53 ลูเมน/วัตต์ (Lumen/Watt) ±10%
5.1.4 มีค่าตัวประกอบกาลังเริ่มต้น (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.9
5.2 เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขนาด 12.8V (DC)
5.2.1 ใช้กาลังไฟฟ้ารวม (Lamp Factor) ประมาณ 60 วัตต์ (Watt) ±10%
5.2.2 มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 9,992 ลูเมน (Lumen) ±10%
5.2.3 มีประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณ 166.67 ลูเมน/วัตต์ (Lumen/Watt) ±10%
6. การวัดค่าสี
6.1 มีค่าดัชนีการทาให้เกิดสีทั่วไปเริม่ ต้น (Color Rendering Index : CRI) ค่าดัชนีความถูกต้องของสี ≥ 70
6.2 มีค่าอุณหภูมิมีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) 4,000K ตามมาตรฐาน ANSI
C78.377 (3985K±275K)
7. มี ก ารระบายความร้ อ นของตั ว โคมเป็ น แบบ Passive Cooling โดยไม่ มี ส่ ว นการระบายความร้อน
แบบ Active Cooling ใด ๆ
8. อุ ป กรณ์ ป ระกอบโคมไฟถนน AC/DC , Power Supply , LED Driver และ LED Module มี ร ะบบ
การป้องกันฝุ่นและน้าที่ระดับ IP65 อ้างอิงตามวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC60529
9. มีการป้องกันระดับแรงกระแทก ระดับ IK08 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC62262
10. โคมไฟถนน ได้รับใบอนุญาตทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955 - 2551
11. แอลอีดีได้รับการวิเคราะห์ทดสอบด้านความปลอดภัยทางแสง (Blue Light Hazard) อ้างอิงวิธีทดสอบ
มาตรฐาน IEC62471
12. เซลล์แสงอาทิตย์ ที่นามาประกอบเป็นชุดเดียวกันกับโคมไฟถนน เป็นชนิด ผลึกซิลิคอน ให้กาลังสูงสุด
30 วัตต์ (Watt) ±10%
13. แบตเตอรี่ ที่ น ามาประกอบเป็ น ชุ ดเดียวกั น กับ โคมไฟถนน เป็ น ชนิ ด เซลล์ ลิเ ที ยมไอออน (Li-on)
ขนาด 12.8V 18Ah เซลล์ของแบตเตอรี่ ได้รับการทดสอบด้านความปลอดภัยอ้างอิงมาตรฐาน IEC62133
14. มีความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (Average Illuminance) ไม่น้อยกว่า 15 lux และค่าความสม่าเสมอ
ความสว่ า ง (Uniformity of Illuminance) ของแสงรวม Emin/Eav ≥ 0.4 และตามแนวยาวของถนน Emin/Emax ≥ 0.2
ที่กาลังไฟฟ้าสูงสุด (อ้างอิงวิธีการทดสอบตามรายงานที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคมไม่เกิน 40 เมตร ความสูงประมาณ
9 เมตร (วัดจากพื้นราบ-กึ่งกลางโคมไฟ) ทามุมประมาณ 15 องศากับแนวราบ) สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทาง
หลวง สาหรับถนนประเภท 1) ทางหลวงพิเศษ – พื้นที่ชานเมือง 2) ทางหลวงพิเศษ – พื้นที่นอกเมือง 3) ทางแยก – พื้นที่

นอกเมือง 4) ทางหลวงสายหลัก – พื้นที่ชานเมือง 5) ทางหลวงสายหลัก – พื้นที่นอกเมือง 6) ทางหลวงสายรอง – พื้นที่
ในเมือง 7) ทางหลวงสายรอง – พื้นที่ชานเมือง 8) ทางหลวงสายรอง – พื้นที่นอกเมือง 9) ถนนท้องถิ่น – พื้นที่ในเมือง
10) ถนนท้องถิ่น – พื้นที่ชานเมือง 11) ถนนท้องถิ่น – พื้นที่นอกเมือง
หมายเหตุ :
1. ใช้อ้างอิงโหมดธรรมดา และโหมดฉุกเฉินของแบตเตอรี่ อ้างอิงการทดสอบการคายประจุ (เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการอัด
ประจุ เ ต็ ม ) สามารถคายประจุ (Discharge) ด้ ว ย load 100% สลั บ กั บ load 50% ได้ ป ระมาณ 3 ชั่ ว โมง และ
2 ชั่วโมง 30 นาที รวมกันตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในโหมดการคายประจุด้วย load 100% สามารถใช้งานได้มากกว่า
1 ชั่วโมง 30 นาที และยังเหลือพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สารองไว้เงื่อนไขการทดสอบการอัดประจุ (เสมือนสภาวะ
ที่มีแสงปกติ) ควบคุมแรงดันไฟประมาณ 24V ต่อเนื่อง ใช้เวลาอัดประจุ 90% ประมาณ 9 ชั่วโมง
2. ข้อกาหนดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์
2.1 ข้อกาหนดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
หลังจากได้จุดติดตั้งทั้งหมดจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้จาหน่ายจะทาการสารวจร่วมกับผู้ซื้อและจัดทาหนั งสือ
ยืนยันจุดติดตั้งพร้อมพิกัดจุดติดตั้งและรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่จุดติดตั้ง ทั้งหมดส่งให้ผู้ซื้อ ให้ผู้มีอานาจ
รับรองพิกัดดังกล่าว เพื่อมีข้อสรุปในการติดตั้งที่ตรงกันและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการติดตั้งผิดจุด
 ก่อนติดตั้ง (สารวจจุดติดตั้ง)
1. ต้ อ งไม่ มีสิ่งบดบั งแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ เช่ น ต้ น ไม้ อาคารสูง เป็ น ต้ น เพื่ อ ไม่ใ ห้เ กิดเงาของสิ่งนั้น
ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลทาให้โคมไฟทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ
2. กิ่งโคมไฟถนนเดิมต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ในเรื่องการรั บน้าหนักและขนาดของกิ่งที่จะเชื่อมต่อ
กับโคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่าง
ไฟฟ้ า กระแสสลั บ และไฟฟ้ า กระแสตรง (Hybrid Street Light) ต้ อ งมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
รอบนอกประมาณ 60 มิลลิเมตร
3. ตู้ควบคุมไฟต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตัวตู้ต้องไม่มีรอยแตก รอยร้าว หรือรอยรั่ว อุปกรณ์ตัดต่อ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ควบคุมไฟต้องสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ตรวจสอบระบบสายส่ งตามจุ ด ติ ด ตั้ งที่ ผู้ ซื้ อ ก าหนด เช่ น ความสมบู ร ณ์ ข องสายไฟ ลู ก ถ้ ว ย และ
ระบบกราวน์ เป็นต้น
หมายเหตุก่อนติดตั้ง : จากการสารวจ หากพบว่าพื้นที่จุดติดตั้งจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามเงื่อนไข
ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ผู้จาหน่ายจะส่งรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อปรับปรุงแก้ไข แต่หากผู้ซื้อ
ไม่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือยืนยันที่จะติดตัง้ ในจุดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้จาหน่ายจะดาเนินการติดตั้งและทาหนังสือเพื่อยืนยันว่า
จุดติดตั้งไม่เป็นไปตามข้อกาหนดผลิตภัณฑ์ และไม่ขอรับประกันผลิตภัณฑ์ในจุดดังกล่าว
 ระหว่างการติดตั้ง
1. เมื่อผู้จาหน่ายดาเนินการส่งอุปกรณ์และวัสดุของโครงการถึงหน้างานตามจุดหรือสายทางติดตั้งนั้นแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งจากผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ซึ่งทาให้ผู้จาหน่ายต้องทาการเคลื่อนย้ า ย
อุปกรณ์ และวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ
2. ผู้ ซื้ อ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การต้ น ไม้ ห รื อ วั ต ถุ อื่ น ที่ บ ดบั ง การรั บ แสงอาทิ ต ย์ ข องแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
3. กรณีติดตั้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งงวดงานนั้น ผู้ซื้อมีคาสั่งให้ย้ายไปจุดใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ผู้รับจ้างมีความยินดีในการดาเนินการให้ โดยจานวนที่รับได้ร้อยละหนึ่งของจานวนยอดรวมทั้งโครงการ
นอกเหนือจากจานวนร้อยละหนึ่งนี้ค่าใช้จ่ายจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

4. ขณะผู้รับจ้างดาเนินการติดตั้ง หากผู้รับจ้างพบว่าจุดเชื่อมต่อของสายไฟจากสายส่งมายังโคมไฟถนน
มี ก ารชารุ ด ผู้ รั บ จ้ า งจะท าหนั งสื อ แจ้ งแก่ ผู้ ว่ า จ้ า ง และผู้ ว่ า จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่าย
ส่วนดังกล่าว
 หลังส่งมอบการติดตั้ง
1. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จและดาเนินการส่งมอบงวดงานเรียบร้อยแล้ว หากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะย้าย
โคมไฟไปยังจุดติดตั้งใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการย้าย ผู้จาหน่ายจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้
ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จและดาเนินการส่งมอบงวดงานเรียบร้อยแล้ว หากเกิดเหตุหรืออุบัติเหตุทาให้
ผลิตภัณฑ์ชารุดเสียหาย เช่น รถชน กิ่งไม้หล่นทับ หรือภัยพิบัติ เป็นต้น ผู้จาหน่ายไม่ขอรับผิดชอบกับ
เหตุที่เกิดขึ้น โดย ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
3. หลั ง จากส่ ง มอบงวดงานแล้ ว กรณี มี อุ บั ติ เ หตุ จ ากท้ อ งถนน การด าเนิ น การกั บ คู่ ก รณี ถื อ เป็ น
ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ โดยผู้จาหน่ายจะดาเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังได้รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ใหม่จากผู้ซื้อเท่านั้น
4. หลังจากส่งมอบงวดงานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเกิดเงาจากต้นไม้มาบดบังแสงหรือรบกวนการทางาน
โคมไฟ ทาให้โคมไฟทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ ผู้จาหน่ายจะไม่รับผิดชอบในการตัดแต่งต้นไม้ดังกล่าวนั้น
2.2 ข้อแนะนาการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 พื้นที่ติดตั้งต้องสามารถนารถเข้าได้ ซึ่งรถดังกล่าว เช่น รถกระเช้า รถยนต์ เป็นต้น
 ต้องคานึงถึงพื้นที่ที่เพียงพอต่อการซ่อมบารุงรักษาโคมไฟ โดยพื้นที่บริเวณรอบจุดติดตั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
เช่น ต้นไม้ อาคาร รั้วกั้น ป้ายทางจราจร ป้ายโฆษณา เป็นต้น
2.3 เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์
 การชารุดของผลิ ตภัณฑ์ที่เกิดจากตัวอุปกรณ์ โดยที่ไม่มีสิ่งอื่นมาทาให้ชารุดเสียหาย ถือว่าอยู่ในเงื่อนไข
การรับประกันผลิตภัณฑ์
 การชารุดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ โดยที่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาทาให้ชารุดเสียหาย
เช่ น ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อุ บั ติ เ หตุ จ ากท้ อ งถนน หรื อ ร่ ม เงาต้ น ไม้ เป็ น ต้ น ถื อ ว่ า ไม่ อ ยู่ ใ นเงื่ อ นไข
การ รับประกันผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันที่ 1 ปี โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ (ตรงตาม
ข้อตกลงทั้งหมด)
หมายเหตุเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ :
1. ก่อนการสรุปว่าโคมไฟไม่ทางานหรือทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ซื้อสารวจและ ตรวจสอบพื้นที่รอบ ๆ
จุดติดตั้ง ว่ามีสิ่งกีดขวางที่ทาให้เกิดเงาไปบดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโคมไฟหรือไม่ กรณีเกิด เงาจากต้นไม้
ไปบดบังแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ แนะนาให้ดาเนินการตัดแต่งต้นไม้ ดังกล่าวไม่ให้รบกวนการทางานโคมไฟ หรือ
ตรวจสอบระบบสายส่งว่ามีการชารุดหรือไม่ กรณีเกิดการชารุด แนะนาให้ทางทางผู้ซื้อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดาเนินการ
2. ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ทาง ฝ่ายบริการหลังการขายของผู้จาหน่าย ได้แก่ บริษัท ธรรมศักดิ์ จากัด และ
บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

3. เอกสารประกอบการแจ้งฝ่ายซ่อมบารุง มีดังนี้
- หนังสือการแจ้งออกโดยผู้ซื้อ
- ระบุจุดติดตั้ง เช่น เลขครุภัณฑ์ ลาดับจุดติดตั้งที่ ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้กาหนดตั้งแต่ต้น
- ภาพถ่ายจุดติดตั้งที่มีปัญหา (ภายถ่ายกลางวันและกลางคืน)
- แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบของผู้ซื้อ ซึ่งผู้จาหน่ายจะรับแจ้งจากผู้ซื้อเมื่อเอกสารประกอบดั งกล่าว
ครบถ้วนและสมบูรณ์
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย)
- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จากัด
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