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หมวดที่ 11 ระบบ Solarcell 

ข้อกําหนดและรายละเอียด 

งานติดตั้งแผง SOLAR CELL บนหลังคาอาคาร 

1. ขอบเขตงาน 

จัดหาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง จำนวน2ระบบ ประกอบด้วยแบบ On-Grid 
connected และ แบบ Off-Grid connected เพ่ือจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในลักษณะ Gridconnect ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้ 

แบบ On-Grid connected 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีขนาด (พิกัดกําลังงานสูงสุด) ไม่น้อยกว่า 40,000 Wp.  

- เครื่องแปลงไฟแบบ Grid connected inverter ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 40 kw 

- อุปกรณM์onitoring และเครื่องวัด(Metering) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งจนกระทั่ง 

พร้อมใช้งาน 

- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางด้าน AC ชนิด 3 เฟส 

แบบ Off-Grid connected 

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีขนาด (พิกัดกําลังงานสูงสุด) ไม่น้อยกว่า 15,000 Wp.  

- เครื่องแปลงไฟแบบ Hybrid inverter ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 15 kw 

- อุปกรณM์onitoring และเครื่องวัด(Metering) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งจนกระทั่ง 

พร้อมใช้งาน 

- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางด้าน AC ชนิด 3 เฟส 

1.1 ผู้รับจ้างต้องทำการจัดหาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น Solar cell, Grid connect 
inverter,Metering & Monitoring, CB box และอ่ืนๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบและข้อกําหนดนี้  

1.2 ผู้รับจ้างต้องเดินท่อสายจากแผงโซล่าเซลล์ ไปยังอุปกรณ์และตู้ไฟฟ้าหลักของอาคาร ต้องเสนอวิธีการ
และแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

1.3 การติดตั้งวัสดุผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากนำ้าหนักของอุปกรณ์ แรงลมและต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธามีวิศวกรโยธาลงนามรับรอง  



194 
 

1.4 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจําหน่าย ในประเทศไทย
ไม่ตำ่กว่า 25 กิโลวัตต์ อย่างน้อย 5ผลงาน โดยเป็นผลงานขององค์กรของรัฐส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 
หรอืภาคเอกชน โดยจะต้องเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและ ได้รับมอบงานแล้ว ระยะ
ไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่ชี้แจงแบบ 

2. ข้อกําหนดทั่วไป 

 สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างต่างๆ ต้องเป้นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. 2559 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ติดตั้งบนหลังคา การติดตั้งทางไฟฟ้า -ระบบจ่าย
กำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มอก. 2552 หากมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้มาตรฐานสากลแทน และ
เพ่ือให้การติดตั้งถูกต้องตามแบบและตรงตามความมุ่งหมาย หากผู้รับจ้างสงสัยต้องสอบถามจากผู้ควบคุมงานของ
มหาวิทยาลัยก่อนลงมือดำเนินการเสมอ 

 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดของรายการคำนวณ รายละเอียดการติดตั้งระบบพร้อมแนบ Shop 
drawing ในงานที่เกี่ยวข้องและต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (กว.) ระดับสามัญหรือสูงกว่า ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าจะต้องเป็นพนักงานประจำบริษัท 
โดยหัวข้อต้องมีรายการคำนวณ รายละเอียดการติดตั้งระบบและShop drawing ประกอบด้วย 

▪ รูปแบบและรายการคำนวณโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

▪ แบบแสดงรายละเอียดงานระบบไฟฟ้าพร้องระบบ Grounding 

▪ ประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าผลิตได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนและรายปี ค่าความ
สูญเสียต่างๆ โดยใช้โปรแกรมจำลองท่ีถูกต้องตามลิขสิทธิ์ที่ยอมรับในระดับสากล 

▪ เอกสารแสดงการออกแบบด้านบังเงา (Shading Simulation) 

▪ รูปแบบระบบตรวจวัดและแสดงผลตาม IEC61724 พร้อมทั้งตัวอย่างการแสดงผล 

นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล๊อคทุกรายการ คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.2หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือแรงงาน และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทั้งหมดที่จําเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งงานระบบทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลน และ รายละเอียด
ข้อกําหนด ในกรณีที่แบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกําหนดมิได้แสดงไว้ แต่เป็นอุปกรณ์ที่ มีความจํ าเป็นและ
สอดคล้องต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วย เพ่ือให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
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(มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนการลงนามในสัญญาติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นั้นๆ 

2.3แบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาระบบไฟฟ้าของอาคารพร้อมสํารวจหน้างานจริง ทั้งนี้ให้จัดทำแบบ
ติดตั้งที่ถือตามสภาพหน้างานเป็นหลักเพ่ือขออนุมัติผู้ว่าจ้างก่อนการติดตั้งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างแบบกับ
รายละเอียดข้อกําหนดให้ถือการวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นการชี้ขาด  

2.4วัสดุอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์เสนอ
ต่อผู้ว่าจ้าง(มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)เพ่ือขออนุมัติวัสดุก่อนนำมาใช้งาน  

2.5การทำงานและความรับผิดชอบความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการทำงานพร้อมแผนงานและ 
รายงานความคืบหน้าของการทำงานโดยละเอียดทุกช่วงเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการทำงานผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลซึ่งเกิดจากผู้รับจ้าง  

2.6การทดสอบ บำรุงรักษาและรับประกัน หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบต่อหน้า
ผู้ว่าจ้างตามหลักวิชาการโดยมีการตรวจรับงานโดยผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกระยะของงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการทดสอบทั้งหมด  

2.7 แผงโซล่าเซลล์ต้องมีกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน โดยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
International Electrotechnical Commission (IEC) IEC เช่น IEC 61215 และ IEC 61730 หรือ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 1843-2553 (TIS) และ มอก. 2580 และโรงงานได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อนุกรม 9001 และระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล ISO 14001 โดยจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต มาพร้อมเอกสารประกวดราคา กรณี ที่ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจําหน่ายใน
ประเทศไทยจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายแนบพร้อม 
เอกสารประกวดราคาด้วย  

2.8ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย EIT 2001-56 
2.9 ผู้รับจ้างจะต้องให้การรับประกันระบบทั้งหมด ภายในระยะเวลา 2 ปี ยกเว้น แผงเซลล์แสงอาทิตย์

จะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 
2.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อขออนุญาตทั้งหมด รวมทั้งเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพ่ือ

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 
(พค.2) เป็นต้น โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีอำนาจในการควบคุมและตรวจ เพ่ือให้ทำการตรวจ
ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

 
3.คุณลักษณะทางเทคนิค  
 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ประกอบด้วยชุดแผงเซลล์
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แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงและจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย
ระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) เพ่ือเปลี่ยนไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 Phase 4 
Wire 230/400 V, 50 Hz จ่ายโหลดร่วมกับระบบไฟฟ้าประจำอาคารที่ติดตั้ง พร้อมระบบป้องกัน โดยมีระบบการ
ตรวจวัด การคำนวณ การบันทึกและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง พร้อมประมวลผลและ
แสดงผลผ่านจอแสดงผล ระบบเครือข่าย Internet หรือ Ethernet ของมหาวิทยาลัย 
 

3.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์  
3.1.1 ต้องมีพิกัดกําลังงานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ (Wp)ต่อแผง ที่กําลังงานแสงแดด 

(Irradiance Condition) 1,000 w/m2 อุณหภูมิโดยรอบ 25 องศา C และที่ค่า Air Mass 1.5กําลังไฟฟ้า
คลาดเคลื่อนน้อยกว่า 10 %  

3.1.2 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบในแผงต้องเป็นชนิด Monocrystalline SiliconSolar Cellsที่
ผลิตตามมาตรฐาน TISหรือ UL หรือ JIS หรือ IEC โดยระบุข้อมูลใน Catalog ต้นฉบับอย่างชัดเจน หรือมีหนังสือ
รับรองจากผู้ผลิต หรือได้รับมาตรฐานดังกล่าว  

3.1.3 กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องเป็น Anodized Aluminum หรือโลหะอ่ืนที่
สามารถป้องกันการเกิดสนิมและความแข็งแรงไม่น้อยกว่าสารดังกล่าว  

3.1.4 การต่อวงจรระหว่างเซลล์ต้องใช้แถบโลหะ 3 แถบคู่ขนาน (3- Busbars) หรือดีกว่า เพื่อให้
เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่อง แม้แถบโลหะใดจะได้รับความเสียหายก็ตาม หรือ 
การออกแบบที่เทียบเท่า  

3.1.5 วงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องถูกเคลือบด้วย ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA)  
3.1.6 ด้านหน้าต้องปิดทับด้วยกระจกนิรภัยกันแสงสะท้อน (Anti reflective coating 

temperedglass) คุณสมบัติของกระจก ต้องมีความแข็งแกร่ง ทนต่อการกระแทก และมีประสิทธิภาพใน 
การส่งผ่านแสง  

3.1.7 ผิวกระจกด้านในต้องได้รับการเคลือบสารป้องกันการสะท้อนกลับของแสง และเพ่ือให้ 
แสงกระจายกลับไปยังเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า  

3.1.8 ด้านหลังของแผงต้องเป็นแผ่นโพลิเมอร์ ชนิด White PET หรือเทียบเท่า โดยนํากระจก , 
EVA,วงจรเซลล์, EVA และแผน่โพลิเมอร์มาเคลือบให้เป็นแผ่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความชื้นและให้ แผงมีอายุการ
ใช้งานยาวนาน กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้อง ทำจากวัสดุที่ทำจากโลหะปลอด สนิม (Clear anodized 
aluminum) มีความม่ันคงแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม และสภาพ ภูมิอากาศได้ดี มีความสูงของขอบเฟรม
ไม่เกิน ๕๐ mm. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาจาก แรงลมยก (Wind Load) ที่จะมีผลต่อโครงสร้าง  

3.1.9 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมในลักษณะภูมิประเทศ
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แถบร้อนขึ้นถึงหนาวเย็น 
3.1.10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่น้อยกว่า 15 % ทั้งนี้ผู้เสนอ 

ราคาจะต้องแสดงวิธีการคํานวณมาพร้อมเอกสารเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
3.1.11 กล่องต่อสายไฟหลังแผงต้องทำจากวัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อทุก 

สภาพแวดล้อม แยกการต่อเป็นขั้วบวก-ลบ เพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 
- ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า(Junction Box)และขั้วต่อสาย (Terminal 

Box) สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี โดยต้องมีวัสดุป้องกันการซึมของน้ำ ภายใน
กล่องต่อสายไฟต้องมีขั้วต่อสายไฟที่มั่นคง แข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอกอาคารได้ และมีอายุการ
ใช้งานเท่ากับแผง โดยมีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP65 หรือได้รับมาตรฐานสากล  

- ค่า Maximum System Voltage ของแผงเซลล์ไม่น้อยกว่า 1,000 VDC 
- แผงเซลล์ที่ส่งมอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และรุ่น เดียวกันทั้งหมด  

3.1.12 ต้องมี BY-PASS DIODE ติดตั้งอยู่ภายในกล่องต่อสายไฟ(Junction Box) หรือขั้วต่อ 
สาย(Terminal Box) หรือติดตั้งอยู่ภายในแผงเซลล์ฯ โดยระบุข้อมูลใน Catalogue หรือมีเอกสาร รับรองจาก
ผู้ผลิตอย่างชัดเจน เพ่ือช่วยให้เกิดการไหลของกระแสไฟเป็นไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง 
(HOT SPOT)  

3.1.13 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
มาตรฐาน ISOอนุกรม 9001 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 ในกิจการ 
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สถาบันรับรอง มาตรฐาน ISOโดย
จะต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจําหน่าย หรือ หนังสือรับรอง จากผู้ผลิตมาพร้อม
เอกสารเสนอราคา กรณีท่ีแผงผลิต จากต่างประเทศจะต้อง ได้รับ ISO อนุกรม 9001 และระบบจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาเพ่ือพิจารณาด้วย  

 3.1.14 ผู้ เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณ ฑ์ แผง เซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ ได้ รับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.เลขที่ 1843-2553 หรือ มอก. 2850 หรือเป็นแผงเซลล์ที่มีคุณสมบัติการออกแบบ 
และ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61215 หรือ IEC 61730 หรือ IEC 61646 โดยระบุใน Catalogue โดยมีเอกสาร
รับรองจากผู้ผลิตแสดงอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะต้องแสดงเอกสารมาพร้อมกับเอกสาร เสนอราคาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา กรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์แผงเซลล์ที่ได้นําเข้า จากต่างประเทศเป็นแผงที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 
61215 หรือ IEC 61730 หรือ IEC61646โดยระบุใน Catalogue หรือมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงอย่าง
ชัดเจน และโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีสายการผลิตแผงเซลล์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี  

3.1.15 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ 
น้อยกว่า 10ปี (Product Warranty) และการรับประกนักําลังผลิตไฟฟ้า ปีที่ 1-10 จะต้องมีประสิทธิภาพ 
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ไม่ตำ่กว่า 90% และตั้งแต่ปีที่ 11-25 จะต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80%  
3.1.16 ผู้เสนอโครงการต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตโดย ตรง และเพ่ือความ 

สะดวกในการบริการผู้ผลิตแผงเซลล์ จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยด้วย 
 

3.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ Grid connected Inverter 
แบบOn-Grid connected Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kWpจำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kW โดยมี 

รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้  
▪ เป็นชนิด Grid-connected Inverter หรือเทียบเท่าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจําหน่าย 

ของการไฟฟ้าได้ เป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems 
Characteristics of the utility interface และ มาตรฐานIEC 62116 Test procedure of islanding 
prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61727 และ IEC 62116 โดยได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์ฯ และยอมรับจากการไฟฟ้า  

▪ เป็นชนิด Grid-connected Inverter ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ MPPT (Maximum Power 
Point Tracking)  

▪ พิกัดกําลังการผลิตไฟฟ้าเอาต์พุตรวมไม่น้อยกว่า 20,000 VA  
▪ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าของ Inverter (DC Input Voltage) แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง 

ขาเข้า (Max. DC input Voltage )ขนาดที่เหมาะสมกับการออกแบบระบบ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการ
คํานวณระบบคร่าวๆในการกำหนดอุปกรณ์ดังกล่าว  

▪ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาออก (AC Output Voltage) 230Vac + 10% ชนิด 1 เฟส หรือ 
400 Vac + 10% ชนิด 3 เฟส ที่ ความถี่ 50/60 Hz + 39%  เป็นชนิดPure Sine 

▪ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป เทียบเท่าหรือดีกว่า มีการรับประกันต้องไม่ต่ำกว่า10 ปี 
แบบ Off-Grid connected Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kW จำนวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบ Hybrid Inverterขนาดไม่น้อยกว่า 5 kW โดยมี รายละเอียด

คุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้  
▪ เป็นชนิด Grid-connected Inverter หรือเทียบเท่าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจําหน่าย 

ของการไฟฟ้าได้ เป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems 
Characteristics of the utility interface และ มาตรฐานIEC 62116 Test procedure of islanding 
prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
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คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61727 และ IEC 62116 โดยได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์ฯ เทียบเท่าหรือดีกว่าและยอมรับจากการไฟฟ้า  

▪ เป็นชนิด Grid-connected Inverter ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ MPPT (Maximum Power 
Point Tracking)  

▪ พิกัดกําลังการผลิตไฟฟ้าเอาต์พุตรวมไม่น้อยกว่า 5,000 VA  
▪ MPPT 20A ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ส่วน AC Charger ชาร์จด้วยกระแสสูงสุด 60A  

▪ สามารถกำหนดให้แผงโซล่าเซลล์จ่ายไฟเข้าโหลดได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อแบตเตอรี่ 

▪ สามารถเลือกโหมดการทำงานสลับการทำงานระหว่างระบบโซล่าเซลล์และไฟบ้านได้ 

▪ มีฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์ (Inverter), ชาร์จเจอร์ (Charger), สำรองไฟ (UPS) 

▪ อินเวอร์เตอร์คลื่นเพียวไซน์(Pure Sine Inverter) 

▪ คอนโทรลเลอร์การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ในตัว 

▪ กำหนดค่าความสำคัญของการป้อนข้อมูล AC / Solar ผ่านการตั้งค่า LCD 

▪ รีสตาร์ทอัตโนมัติขณะที่ AC กำลังกู้คืน 

▪ สามารถต่อกับแบตเตอรี่ความจุอย่างต่ำ 200Ah  

▪ มีการป้องกันการโอเวอร์โหลดและลัดวงจร 

▪ การทำงานแบบขนานด้วยหน่วยความจำสูงสุดไม่น้อยกว่า6 ชุด (Parallel Board Inlcuded) 

▪ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าของ Inverter (DC Input Voltage) แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง 
ขาเข้า (Max,DC input Voltage ) ขนาดที่เหมาะสมกับการออกแบบระบบ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการ
คํานวณระบบคร่าวๆในการกําหนดอุปกรณ์ดังกล่าว  

▪ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาออก (AC Output Voltage) 230Vac + 10% ชนิด 1 เฟส หรือ 
400 Vac + 10% ชนิด 3 เฟส ที่ ความถี่ 50/60 Hz + 39% เป็นชนิด Pure Sine 

▪ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป เทียบเท่าหรือดีกว่า มีการรับประกันต้องไม่ต่ำกว่า10 ปี 
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3.3แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต(LiFePO4)สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.3.1แรงดันไฟฟ้า: 48 V ความจุ: 200Ah/250Ahเทียบเท่าหรือดีกว่า 
3.3.2 ขนาดแบตเตอรี่: 546 x400 x 200 มม.(สามารถปรับแต่งได้) 
3.3.3 ประเภท: 48 V LiFePo4 แบตเตอรี่ Pack 
3.3.4 มาตรฐาน Charge Current: 5A ~ 20Aเทียบเท่าหรือดีกว่า 
3.3.5 การทำงานแรงดันไฟฟ้า: 40 V ~ 58.4 V 
3.3.7 Max แรงดันไฟฟ้า: 58.4 V DC 
3.3.8 วิธีชาร์จ: CC/CV (คงท่ีคงท่ีแรงดันไฟฟ้าคงท่ี) 
3.3.9 รอบชีวิต: มากกว่า 2000 ครั้ง 
3.3.11 อุณหภูมิในการทำงาน:ชาร์จอุณหภูมิ0 ~ 45 องศาเซลเซียส 
3.3.12 Discharge อุณหภูมิ-20 ~ 65 องศาเซลเซียส 
3.3.13 การเก็บรักษา charge (store in one เดือน) ge95 % 
 

4. Metering& Monitoring  
 การตรวจวัด บันทึกและแสดงผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61724 Photovoltaic system 
performance monitoring – Guidelines for measurement, data exchange and analysis หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ให้ผู้รับจ้างแนบรายการเครื่องมือหร้อม catalogue ของเครื่องมือวัดทุกชิ้นและแบบ 
Drawing การติดตั้งเครื่องมือวัด โดยจำนวนเครืองมือวัดดังนี้ 
 4.1 อุปกรณ์วัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyrometer) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
            เป็นอุปกรณ์วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ First Class หรือดีกว่าตามมาตรฐาน ISO 9060 ค่าความแม่นยำ 
จะต้องดีกว่าร้อยละ 5 

• ISO Classification : second class  
• Spectral range : 305-2800 nm. 

• Sensitivity : 15 UV / Wm-2 

• Temperature range : -40 - +80 C 
• Range : 0- 2000 Wm-2 
• Temperature dependence :< 0.1% /C  

 4.2Ambient Temperature Sensor จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
 ค่าความแม่นยำ จะต้องดีกว่า 1K (including signal condition) 
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 4.3 Module Temperature Sensor จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
ค่าความแม่นยำ จะต้องดีกว่า 1K (including signal condition) 
4.4 Wind Sensorจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
ค่าความแม่นยำของความเร็วลม จะต้องดีกว่า 0.5 m/s สำหรับความเร็วลมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

m/s และต้องดีกว่าร้อยละ 10 % of the reading for wind speeds ที่ความเร็วลมสูงกว่า 5 m/s  
 

 4.5Humidity Sensorจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
 สามารถวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่า 0-99 % เทียบเท่าหรือดีกว่า 
 อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน IP65 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
 

4.6 Power Meter สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าอย่างน้อย ได้ดังนี้  
ทางด้านเข้า Input 

- สามารถแสดงค่ากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า 
- Measurement accuracy : 1 % of reading  
- สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Internet 

ทางด้าน out put ของ Inverter 
- Measurement accuracy : 1 % of reading  
- กําลังไฟฟ้า    : kW., kWAR, KVA; แยกเฟส และรวม 3 เฟส 
- เพาเวอร์แพ็กเตอร์   : แยกเฟส และเฉลี่ย 3 เฟส 
- ความถี่   45-65 Hz  
- พลังงาน   kWh  
- ฮาร์โมนิคส์   THD of current and voltage  
- สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Internet 
 

4.7 Monitoring 
ให้จัดหาชุดเชื่อมต่อกับระบบ Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพ่ือส่งข้อมูลทางพลังงานไป

แสดงผล การผลิต พลังงาน ณ เวลาปัจจุบันและพลังงานผลิตสะสมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการจัดการพลังงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พร้อมจัดหา ติดตั้งจอมอนิเตอร์แบบ LED ติดตั้งในห้องควบคุมระบบวิศวกรรมโดยผู้
รับจ้างเป็นผู้จัดหาติดตั้งคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.7.1 อุปกรณ์บันทึกผล (Data Logger )และอุปกรณ์การตรวจวัด(Sensor) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือในประเทศโซนทวีปยุโรป หรือในประเทศโซนอเมริกา  

หรอืในประเทศโซนเอเชียเท่านั้น 
- สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกขนาดแรงดัน 18 Vdc - 30 vdc  
- สามารถเชื่อมต่อกับ Inverter และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมกันอย่างน้อย 25 เครื่อง  
- Power Consumption ต้องไม่เกิน 50 W  
- สามารถเชื่อมต่อกับ Sensor สำหรับอุณหภูมิและปริมาณแสงได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถตั้งค่าการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลาได้ตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป  
- มีช่องการเชื่อมต่อแบบ อนาล็อก(Analog) 3 ช่องรับค่ากระแส และ 1ช่องรับค่าแรงดัน  
- มีการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลไม่ต่ำกว่า 8 ช่อง  
- Operating Temperature : -25 °C ถึง 60°C  
- มี port เชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งช่องจากรายการดังนี้ 

• RS485 
Ethernet (LAN) 
• USB 
• RJ45  

- มีขนาดความจุของหน่วยความจําภายในไม่ต่ำกว่า 1.7 GB และมีช่องต่อขยายขนาดความจุ 
ของหน่วยความจําภายนอกแบบ USB Mass Storage - มีจอแสดงผลข้อมูล พร้อม LED แสดงสถานะ  

- มีระบบแจ้งเตือน (alarm notification) แบบส่งผ่าน E-Mail ได้  
- สามารถตั้งค่าการทำงานผ่าน web browser ทั่วไปได้  
- ต้องสามารถเข้ากันได้กับ Inverter โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริมชนิดอ่ืน  
- ผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Maintenance & Service Center) ในประเทศ 

ไทย และการสํารองอะไหล่  
 

5. Circuit Breaker 
5.1 เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard product )และผ่านการทดสอบตามมาตรฐา ของ IEC , 

NEWMA, UL หรือ ANSI  
5.2 รายละเอียดทางเทคนิค Circuit breaker เป็นชนิด Thermal magnetic molded case  
5.3 พิกัดกระแสลัดวงจร Icuตามผลการคำนวณแต่ต้องไม่น้อยกว่า10 kA  
5.4 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) ทั้งด้าน AC และ DC 
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5.3 ทุกๆstrings ด้าน DC ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (DC Fuse) ติดตั้งแยกในแต่ละ String และมี 
DC Switch ติดตั้งมาเรียบร้อย 

 
6. สายไฟฟ้า (Conductor) 

6.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นสายทองแดง และต้องมีส่วนผสมที่มีทองแดงไม่ต่ำกว่า 98%  
6.2 สายไฟฟ้าต้องเป็นมาตรฐานของ มอก. 2553 หรือล่าสุด  
6.3 สายไฟฟ้าต้องเป็นแบบสายเดี่ยว (Single Conductor) มีฉนวนหุ้มPVC ขนาดสายให้เป็นไปตาม 

กําหนดในแบบหรือมาตรฐาน วสท. หรือLoad Schedule ฉนวนต้องทนแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 750 V 
และอุณหภูมิ 70°C  

6.4 การตัดต่อสาย (Splicing) ให้กระทำได้ต่อเมื่อจําเป็นจริงๆ และต้องตัดต่อเฉพาะใน Junction หรือ
Outlet Box ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจ และ/หรือ ซ่อมบํารุงได้โดยง่ายเท่านั้น  

6.5 ต้องใช้สีเป็นรหัส (Color-Coding) ในการเดินสายไฟฟ้าโดยใช้สีน้ำตาล สีดำสีเทาสำหรับสาย 
Phase(Hotline) ทั้งสามตามลำดับ สีฟ้าสำหรับ NeutralและสีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองสำหรับสายGround  

6.6 สายไฟต้องเดินในท่อ conduit ทั้งหมด โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดปรากฏให้เห็นในภายนอก  
6.7 ให้ติดหมายเลขวงจรด้วย Wire marker ชนิดถาวรสำหรับ Feeder ใน Pull box ต่างๆ ด้วย  
6.8 ยกเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นกรณี ๆ ไป ห้ามมิให้ดึงสายไฟในท่อ conduit 

จนกว่าจะได้วางระบบท่อ conduit เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนและได้รับการตรวจจากผู้ควบคุมงาน 
ของผู้ว่าจ้างแล้ว  

6.9 ภายหลังการติดตั้งสายภายในท่อ conduit แล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง Test insulation ดว้ย Megger วัด 
ค่าความต้านทานของ Phase to phase, Phase to neutral และ Phase to ground ของทุกๆ 
Circuitตั้งแต่ Panel board ถึงปลาย load โดยผู้รับจ้างจะต้องบันทึกค่าของการตรวจนั้นทุกจุดให้ผู้ 
ควบคุมงาน 2 ชุด ก่อนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิด  

6.10 ผลิตภัณฑ์ของ Phelps dodge ,Thaiyazaki , Bangkok cable หรือเทียบเท่า 
 

7. ระบบท่อ (Conduit System) 
7.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่อ Conduit ที่ติดตั้งในที่แจ้ง หรือในสถานที่ ๆ จำเป็นต้องมีระบบกัน

น้ำ ต้องใช้ท่อ Conduit ชนิด Intermediate Metallic Conduit (IMC) ทั้งนี้การติดตั้งให้อิงตามมาตรฐาน วสท. 
2001-ฉบับล่าสุด  

7.2 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่อ Conduit ซึ่งซ่อนไว้ในฝ้าเพดาน หรือในฝาผนังที่ไม่ได้เทด้วย 
คอนกรีตให้ใช้ท่อ Electric Metallic Tubing (EMT)ได้  
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7.3 Flexible Conduit จะต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้ ถ้าอยู่ในบริเวณท่ีมีความชื้นสูงหรือมีโอกาสถูกน้ำ  
7.4 ความโค้งของท่อ (ซึ่งติดตั้งภายนอกหรือที่ซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานที่สามารถเปิดซ่อมได้หรือฝาผนังที่ 

ไม่ได้เทด้วยคอนกรีต) ที่หักมากๆ จะต้องใช้ Conduit  
7.5 ท่อร้อยสายต้องยึดกับท่ีให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมโดยมีระยะห่างระหว่างจุดจับยึด 

ไม่เกิน 3.0 เมตร และห่างจากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆไม่เกิน 0.9 เมตร  
7.6 มิให้ใช้ท่อ EMT ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 นิ้ว ส่วนท่อใหญ่กว่า 2 นิ้ว ให้ใช้แบบ IMC  
7.7 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน การต่อท่อ conduit เข้ากับอุปกรณ์หรือดวงโคมหรือเครื่องมือ 

เครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนให้ใช้ Flexible conduit ความยาวไม่ต่ำกว่า 1.5 ฟุต แต่ไม่เกิน 
3 ฟุต เป็นช่วงสุดท้ายเสมอไป  

7.8 ห้ามงอท่อ conduit เกิน 4 ครั้งในแต่ละช่วงระหว่าง Outlet , Junction หรือ Put boxes 
หากจําเป็นให้ใส่ Put box หรือ Conduit เพ่ิมจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบ ..  

7.9 ติดตั้งท่อ conduit ให้มีรอยต่อน้อยที่สุด โดยเมื่อจะต่อท่อ conduit แบบ IMC ให้ใช้ Coupling หรือ
Fittings ชนิดเกลียวและใช้ RED LEAD หรือวัสดุที่มี Electrical continuity ทาเกลียว เพ่ือกันน้ำมิ 
ให้เข้าภายในท่อ การต่อต้องปลายท่อแต่ละข้างชนกันแนบสนิทและต้องตะไบหรือฝนปลายท่อให้เรียบ  

7.10 ขนาดของ conduit ที่ใช้ต้องมีพ้ืนที่หน้าตัดที่ว่างอยู่เกิน 60% ของพ้ืนที่หน้าตัดรวมของสายไฟที่
ร้อยอยู่ภายในท่อ  

7.11 ให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำShop drawings การจัดวางแนวท่อ conduit ขนาดของท่อ conduit อย่าง
ละเอียดเพ่ือขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 

7.12 การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้ ส่วนที่เป็นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนังของกล่องหรือตัว
ตู้โดยมี Lockout ทั้งด้านในและด้านนอกท่ีปลายของท่อ ท่อร้อยสายต้องมี Bushing สวมอยู่  

7.13 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Panasonics , TAS , TSP, STEEL CITY ,SC หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่นที่อนุมัติแล้วว่า
เทียบเท่า 

 
8. ป้ายช่ือ เครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำ รหัส สัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายชื่อ บนวัสดุ-อุปกรณ์ และท่อ กล่องต่อสายเพื่อความ 
สะดวกในการตรวจซ่อมบํารุงในภายหลัง ซึ่งต้องจัดทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนการส่งมอบงาน  

8.1 ป้ายชื่อทําด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้นโดยชั้นนอกเป็นสีดำ และชั้นในเป็นสีขาวการแกะสลักตัวหนังสือ
ทัง้หมดกระทำบนแผ่นพลาสติกสีดำขนาดโตอย่างน้อย 1/2 นิ้ว เพื่อว่าเมื่อประกอบกันแล้วตัวหนังสือ จะปรากฏ
เป็นสีขาว ตัวหนังสือทั้งหมดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ และป้าย ต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร 

8.2 กําหนดให้ท่อและกล่องต่อสาย ต้องทาหรือพ่นสีทับหน้า รหัส "Solar” ตัวอักษรสีส้ม พื้นสีขาว โดยมี
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ขนาดเหมาะสมตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อในกรณีท่ีการทาหรือพ่นสีทับหน้าต่อตามกำหนดไม่ สามารถกระทำ
ได้หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม ให้กำหนดรหัสไว้ที่อุปกรณ์ยึดจับท่อแทนได้ 
 
9.แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) 

9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผัง และแบบสร้างจริง แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ตามท่ีเป็นจริง รวมทั้งแก้ไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้ง ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความ ถูกต้อง (for 
checking) ก่อนจัดทำเป็นแบบสร้างจริง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบดังกล่าว  

9.2 ผู้ควบคุมการติดตั้งต้องลงนามรับรองความถูกต้องในแบบสร้างจริง ใช้กระดาษขาวและส่งมอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างจำนวน3 ชุด ในวันส่งมอบงาน มีขนาดA3 นอกจากนี้ให้ส่งมอบเป็นSoft file ในแผ่นDisk จำนวน 3 แผ่น 

 
10.การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับจ้างต้องเก็บข้อมูลและประมวลผล พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้งานและการบำรุงรักษาก่อนส่งมอบงานมีรายละเอียดดังนี้ 

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบันทึก แสดงผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และบริหารจัดการพลังงานจากอุปกรณ์ input และ output ที่ติดตตั้งท้ังหมด ตามข้อกำหนดความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

10.2 อ่านค่าและแสดงผลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดและ Sensor แบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) และ
สามารถดูย้อนหลังได้ 

10.2 จะต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูลที่ได้จากการวัดและคำนวณในรูปแบบของ Microsoft Excel 
โดยอัตโนมัติ ในการเก็บข้อมูลนำไปใช้งานแบบรายวัน รายเดือน รายปี และรายปี ของแต่ละเครื่องมือวัดต่างๆ 
โดยสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์โดยตรงสามารถทำใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า 
 
11.การบริการและการรับประกัน  

11.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชํานาญงานไว้สำหรับการตรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี เป็นประจำทุกๆ 4 เดือนภายในระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย 6 ครั้ง  

11.2 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดของงานดังกล่าว ทำการ
แก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเสียหรือเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งการบริการในกรณี ฉุกเฉินผู้รับจ้าง
ต้องรีบเข้าตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นภายใน 48 ชั่วโมง หากไม่สามารถเข้ามา ตามกำหนดนี้ผู้รับจ้างต้องเสีย
ค่าปรับรายวันตามสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามสัญญา หาก จำเป็นต้องซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้ชี้แจงผู้ว่าจ้างเป็นกรณีไป  
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11.3 นับจากวันส่งมอบงาน หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างสงวน
สิทธิ์ที่จะดำเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง  

11.4 ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบทั้งหมดและผลงานการติดตั้ง เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้น จะเป็นการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายการ
ต่อไปนี้  

11.4.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องรับประกันกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแผงตั้งแต่ปีที่ 1-10 จะต้องมี 
ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 90% และตั้งแต่ปีที่ 11-25จะมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80%  

11.4.2 Grid Connected inverter อายุรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 
12.งานดวงโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 

12.1 สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 300W แสงสีเหลืองสว่างเมื่อไม่มีแสงแดด 

 1.ใช้ภายนอกอาคาร มาตรฐาน IP67 อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์อย่างน้อย 5 ปี 

 2.วัสดุเป็นโลหะผสมอลูมิเนียม + พลาสติก ABS อย่างดี พร้อมสายไฟ 5 เมตร 

 3.ขนาดโคมไฟ 36.5X41.5 cm. ,   แผงโซล่าเซลล์ 42X72 cm. 

 4.คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 

12.2  ไฟส่องบันไดโซล่าเซลล์  แสงสีเหลืองสว่างเมื่อไม่มีแสงแดด 

 1.ใช้ภายนอกอาคาร วัสดุผลิตจากสแตนเลส+พลาสติก ABS อย่างดี ขนาด 20X12.3X6.4 ซม. 

 2.แบตเตอรี่ขนาด 3.7V 2000 mAHหรือดีกว่า 

 3.หลอดไฟ LED 5 Super SMD LED (20Lumens) 

4.คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า 

 

 


