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(ราง) 
ขอกําหนดรายละเอียด 

งานจางติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop ) ขนาดกําลัง
ติดต้ังรวม ไมนอยกวา 500 กิโลวัตต บนพ้ืนท่ีหลังคาอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ภายใต โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
 
1.  วัตถุประสงคโครงการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดใหการสนับสนุนงบประมาณภายใต
โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มหาวิทยาลัยฯ) เปนอีกหน่ึงหนวยงานภาครัฐที่ตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการขาดแคลนพลังงาน และทางมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการย่ืนขอเสนอโครงการ “โครงการ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ซึ่งไดผานเกณฑ ไดรับการ
คัดเลือกและไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการดังกลาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หรือ “ผูวาจาง/เจาของโครงการ” ตองการดําเนินการในการสรรหา
วาจางหนวยงาน “ผูเสนอราคา/ผูรับจาง” เพื่อติดต้ัง ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา 
ขนาดกําลังติดต้ังรวมไมนอยกวา 500 กิโลวัตต (ระบบฯ) บนพื้นที่หลังคาอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อใหสามารถผลิตและใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก และสราง
ความมั่นคงทางดานพลังงาน ลดคาใชจายดานพลังงาน  เปนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพไฟฟาของ
หนวยงาน เพื่อให หนวยงาน ไดสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 
2.  พ้ืนท่ีติดต้ัง 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดพื้นที่ในการดําเนินการออกแบบ จัดหา และติดต้ังระบบไวดังน้ี 
2.1 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา บนพื้นที่หลังคาอาคารสํานักงาน 

และอาคารเรียนตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
2.2 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา บนพื้นที่หลังคาที่จอดรถของ

มหาวิทยาลัยฯ 
 

3.  ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา  
3.1 ผูรับงานตองมีประสบการณและมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะดาน ติดต้ังโครงขายระบบผลิตไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตย 
3.2 ผูเสนอราคาที่จะมาย่ืนเสนอจะตองคิดรวมคาใชจายทั้งหมด รวมถึงงานออกแบบเพื่องาน

กอสราง (For Construction Drawing) งานสงแบบกอสรางจริง (As Built Drawing) งานจัดซื้อ
อุปกรณ งานติดต้ัง งานสรางและประกอบ งานทดสอบระบบ งานขนสงอุปกรณถึงหนางาน เปนราคาที่
รวมภาษี และคาดําเนินการแลว ในกรณีมีเอกสารทางราชการ หรือเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวของกับงาน
กอสราง หรือที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาที่ผลิตผูรับจางตองจัดเตรียม ชวยเหลือ ประสานงาน ในการกรอกและ
สงการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 

3.3 ในการเสนอราคาจะรวมถึงคาใชจายกรณีอุปกรณสวนใดสวนหน่ึงเสียหาย และการบริการ
หลังการขายของอุปกรณที่อยูในการรับประกันดวย 



- 2 - 
 

3.4 อุปกรณเพิ่มอื่นๆ ซึ่งผูวาจางมิไดกําหนดในเอกสารขอขอเสนอเพื่อการประมูลน้ี แตเปน
อุปกรณทั่วไปที่ปกติ จําเปนสําหรับระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการทํางานอยางปลอดภัยตาม
มาตรฐานการไฟฟาและมาตรฐานวิศวกรรมฐานแหงประเทศไทย ผูรับจางจะตองจัดเตรียมรวมในระบบ
โดยมิไดคิดคาใชจายเพิ่มกับผูวาจาง 

3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีประสบการณ  ดานการออกแบบระบบ 
ควบคุมและติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเช่ือมตอสายสง (Grid Connected) บน
หลังคาอาคาร ในสถานที่ที่มีหลายอาคารและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงระบบควบคุมมอนิเตอรเพื่อทําให
ระบบดังกลาวมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการย่ืนเอกสารแสดงประกอบการพิจารณา 

3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ ของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคล หรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรณีเปนกิจการรวมคาจะย่ืนจัดซื้อจางผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสโดยบริษัทรวมคาฝายใดฝายหน่ึงได  

3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูที่จะเสนอราคารายอื่น 

3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมแสดงบัญชีรายรับราย 
จายหรือแสดงรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 
 3.11 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีผลงานในงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสัญญา
หน่ึงไมนอยกวารอยละหาสิบ ของมูลคางานตามประกาศประกวดราคา  ทั้งน้ีผลงานดังกลาวจะตองเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่มีความนาเช่ือถือ และจะตองเปนผลงานที่ไดดําเนินการแลวเสร็จครบถวนตามสัญญาและไดรับ
มอบงานแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
 3.10 ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และหากมีการทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยฯ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและย่ืนตอกรมสรรพากร และตองรับจายเงินผานบญัชี
ธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดกไ็ด 
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554,ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) 
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พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555,ประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 
และประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

ผูเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ผูวาจางจะถือวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจางครั้งน้ี และจะไมไดรับการพิจารณา แมวาเสนอ
ราคาตํ่าสุดก็ตาม   

 
4.  ขอบขายงาน เอกสารขอเสนอทางดานเทคนิคและเกณฑการตัดสิน 
     4.1 เอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค และรายละเอียดเอกสารแนบดังน้ี 

4.1.1 ดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อการออกแบบที่ถูกตองและเหมาะสม โดยขนาดกําลังการติดต้ังรวม
ไมนอยกวากําลังการติดต้ังที่กําหนดไวขางตน 

4.1.2 ดําเนินการออกแบบดังตอไปน้ี 
4.1.2.1 ผังการวาง Lay out ของการวางแผงในแตละสวนอาคารที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อการติดต้ัง 

ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในแตละสวนอาคาร  
4.1.2.2 แบบ Single line diagram  
4.2.2.3 แบบโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย แบบการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย  
4.2.2.4 แบบควบคุม มอนิเตอรระบบโครงขายไฟฟาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4.1.3  รายละเอียด specification catalogs และรุนของอุปกรณ ที่จะใชในระบบที่ไดมาตรฐาน มา

เพื่อประกอบการพิจารณา 
4.1.4  ประเมินคาพลังงานไฟฟาที่คาดวา จะผลิตได เปน รายเดือน และ รายป  
 4.1.5 แผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ การติดต้ังระบบและทดสอบการทํางานของระบบ รวมถึง

แผนการขอใบอนุญาตตางๆที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐโดยสังเขป ทั้งหมด 
4.1.6 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอดานราคาโดยละเอียด (BOQ) 
4.1.7 อุปกรณทุกช้ินทุกรายการที่เสนอจะตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 
4.1.8 มาตรฐานของอุปกรณหลัก แผงเซลลแสงอาทิตย ตองเปนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจาก

โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO อนุกรม 9001.2008 และระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001.2004 ในกิจการขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปน
ผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย หรือหนังสือรับรองจากผูผลิตตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบ ใหสามารถใช
กับระบบที่ตองการไดโดยเฉพาะ โดยอุปกรณหลักดังกลาวตองผานการอนุมัติอุปกรณจากทางเจาของงานหรอืที่
ปรึกษาของผูวาจางกอน  

4.1.9 แผงเซลลแสงอาทิตย ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                
มอก. 1843-2553 และ มอก.2580-2555    

4.1.10 ผูที่เสนอราคาเปนผูรับงาน จะตองใหการรับประกันระบบทั้งหมด ภายในระยะเวลา 2 ป 
ยกเวนดังรายการตอไปน้ี 
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 1)  แผงเซลลแสงอาทิตย มีอายุการรับประกันอุปกรณ (Product warranty) 10 ป อายุการ
รับประกันการลดทอนการผลิตไฟฟา (Degradation guarantee) 10 ปแรก ไมเกิน 10% และ 25 ป ไมเกิน 
25% 
 2)  ระบบตรวจวัด บันทึกขอมูล และแสดงผลการผลิตไฟฟา มีอายุการรับประกัน 2 ป 

3)  เครื่องแปลงกระแสไฟฟา มีอายุการรับประกัน 5 ป 
4) โครงสรางรองรับแผง มีอายุการรับประกัน 5 ป 

 
    4.2 การพิจารณาและเกณฑการตัดสินดานเทคนิค 

4.2.1 ผูวาจางจะพิจารณาถึงเกณฑดังตอไปน้ี 
4.2.1.1 ผูวาจางจะพิจารณาเกณฑตัดสินในหัวขอหลักใหครอบคลุมความตองการดานเทคนิค

ของงาน ดังตอไปน้ี 
1. กําลังการผลิตติดต้ัง และสมรรถนะของระบบ และการรับประกัน    
2. รายละเอียดทางเทคนิคของแผงเซลลแสงอาทิตย และการรับประกัน    
3. รายละเอียดทางเทคนิคของอินเวอรเตอร ระบบควบคุมมอนิเตอร และ Balance of 

System (BOS) รวมถึงการใหแผงที่มีกําลังวัตตสูง และระบบอุปกรณประกอบอื่นตรง
ตามขอกําหนด   

4. เอกสารประกอบขอเสนอ อันไดแก Complied specifications table ตารางการ
ทํางาน เอกสารประกอบแบบ และผลการ Simulation  

5. ประสบการณและผลงานที่ผานมาของผูย่ืนขอเสนอทางดานเทคนิค  
6. การออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพและซึ่งรวมการออกแบบที่ Optimum เหมาะสม 

การออกแบบ Matching ใน Single line diagram และไดพลังงานคุมคา และ
สมรรถนะ รวมถึงระบบการควบคุมและมอนิเตอร การ Synchronize ระบบกับ Grid  

7. การเลือกใชชุดโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณประกอบ ที่ไดตาม
มาตรฐานและมีเอกสารรับรองจากผูผลิต  

 
4.2.1.2 โดยเกณฑการตัดสินนอกจากจะดูรายละเอียดทางเอกสารที่เสนอแลว ผูวาจางยังให

ความสําคัญกับความเขาใจในระบบ การออกแบบติดต้ังระบบในแตละรายอาคารที่เหมาะสม และ แผนที่จะทํา
การติดต้ัง และประสบการณการติดต้ังงานของผูเสนอราคาเปนสําคัญ 

4.2.1.3 เน่ืองระยะเวลาการทํางานเพื่อใหไดตามแผนงาน ตามแผนงานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)  โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนใน
หนวยงานภาครัฐ ที่มีระยะเวลาจํากัด ผูวาจางจะคํานึงและใหความสําคัญกับความสําเร็จของงานอันมาจาก
ความ ความเช่ียวชาญ และความนาเช่ือถือของผูเสนอราคาที่จะมาเปนผูรับจาง  

4.2.1.4 ผูวาจางจะพิจารณา ผูเสนอราคาที่ สงเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค และ
รายละเอียดเอกสารแนบที่ครบถวนตามขอกําหนดรายละเอียด และคะแนนรวมดานเทคนิคผานเกณฑ เทาน้ัน 
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    4.3 การตัดสินผูชนะการประมูล 
4.3.1 ผูวาจางจะพิจารณาราคาของผูเสนอราคา ที่มีคะแนนทางดานเทคนิคผานเกณฑ และ เอกสาร

ทางดานเทคนิคและรายละเอียดเอกสารแนบตามขอกําหนดรายละเอียด 
ถาคะแนนทางดานเทคนิค ตํ่ากวาเกณฑ หรือ เอกสารทางดานเทคนิคและรายละเอียดเอกสารแนบ

ตามขอกําหนดรายละเอียด สงไมครบ ผูวาจางขอสงวนสิทธ์ิในการไมพิจารณาขอเสนอ ของผูเสนองานราย
น้ันๆ  
 4.3.2 ราคาที่เสนอตองเปนเงินบาทและรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวเรียบรอยแลว โดยคาใชจายตางๆ ที่ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดรายละเอียด แตไมไดกําหนดแยกจากรายการในใบเสนอราคา อาทิเชน การสํารวจ การ
จัดทํารายละเอียดของระบบ การทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ และทดสอบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณช่ัวคราวกอนติดต้ัง เปนตน ใหถือรวมอยูในรายการ
ตางๆ ที่กําหนดในใบเสนอราคาดวยแลว 
 4.3.3 ในการวาจางครั้งน้ี ผูวาจางขอสงวนสิทธ์ิในการที่อาจจะ ชะลอ เรงรัด หรือ อาจจะยกเลิกการ
ประมูลราคาโดยไมพิจารณาการวาจางเลยก็ได หากมีเหตุจําเปน ทั้งน้ีโดยถือเอาประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ 
 
5.  ขอกําหนดรายละเอียดและความตองการดานเทคนิคเฉพาะและงานท่ีตองสงมอบ 

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาขนาดกําลังติดต้ังรวมไมนอยกวา 
500 กิโลวัตต บนหลังคาอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ โดยขอกําหนดรายละเอียดและความตองการทางดาน
เทคนิคและงานที่ตองสงมอบ แสดงในเอกสารแนบที่ 1 
 
6.  การติดต้ัง สมรรถนะของระบบ  
 ระบบที่จะดําเนินการติดต้ังดังที่ไดกลาวมาขางตนจะตองมีการจัดเตรียมใหมีรายละเอียดการติดต้ัง 
(Shop Drawing) มาประกอบการพิจารณา มีความถูกตองตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางดานวิศวกรรม 
และเปนไปตามคําแนะนําจากที่ปรึกษา ทั้งน้ีใหเปนไปตามการพิจารณาอนุมัติโดยที่ปรึกษาหรือเจาของงาน
กําหนด 

รายละเอียดดานเทคนิค ในการออกแบบ จัดหา ผลิตและสงมอบระบบโดยมีเอกสารดังน้ี 
1. มีการออกแบบที่เหมาะสม การออกแบบการติดต้ังระบบโครงสรางตางๆใหเปนไปตาม

มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฉบับลาสุด การออกแบบการติดต้ังระบบไฟฟาจะตองเปนไป
ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 หรือ ฉบับลาสุด มาตรฐานการติดต้ังทาง
ไฟฟาระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พ.ศ. 2559 และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมี
การจัดวางและติดต้ังแผง ตามความตองการทีผู่วาจางกําหนด โดยการออกแบบ รายละเอียด และ แบบในการ
กอสราง แบบโครงสรางรองรับ แผงเซลล แสงอาทิตย ผังการวางแผง แบบไฟฟา(Single line) แบบการ
เช่ือมตอสาย(wiring schematic diagram) แบบผังการมอนิเตอร ควบคุมและฟงกช่ันการทํางานของระบบ 
และ ระบบปองกัน ตางๆ จําเปน ตองผานการ อนุมัติ จาก ผูวาจางหรือ ที่ปรึกษาของผูวาจาง 

2. ผูขาย และ ผูจําหนาย อุปกรณ และ ระบบ จะตองผานการเห็นชอบ อนุมัติจาก ผูวาจาง 
และ ทีมที่ปรึกษาออกแบบ ของ ผูวาจาง โดยจะตองสง 

- เอกสารรายละเอียดทางดานเทคนิค และใบรับรองคุณภาพ และรับประกันสินคา 
Detailed product specifications and Certifications) 
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- ชนิดและแบบ หรือ รุนที่เลือกใช และรายช่ือ ผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนาย 
- ขอมูลรายละเอียดเทคนิคแบบละเอียด (Technical data sheet) 

 
    6.1 งานติดต้ังระบบ 

1. ผูรับจางจะตอง ดําเนินการติดต้ังสวน อุปกรณรองรับและจับยึด ประกอบการติดต้ังแผงเซลล
แสงอาทิตย โดยเสนอแบบ Shop drawings / For construction drawings ทั้งสวนงานการ
ติดต้ังสวน อุปกรณรองรับและจับยึด ประกอบ ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย และสวนงานการ
เช่ือมตอสาย รวมถึงการออกแบบระบบปองกัน การฝงสายใตดิน และระบบควบคุมการทํางาน 
โดยกอนงานติดต้ังผูรับจางจะตองใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ 

2. ผูรับจางจะตองนําเสนอแผนงานการประกอบและติดต้ังระบบ และการควบคุมการทํางานของผู
รับจางให ผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการติดต้ัง 

3. จัดหาและติดต้ังปายช่ือโครงการหลัก จํานวน 1 ชุด โดยการออกแบบจะกําหนดลักษณะ 
ตัวหนังสือ และวัสดุที่ใช จะตองดําเนินการตามแบบที่กําหนดโดยผูวาจางหรือจะตองนําเสนอ
แบบปายดังกลาวใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ 

4. ผูรับจางจะตองจัดอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางในการติดต้ัง การเดินเครื่อง และการบํารุงรักษา
เครื่องผลิตไฟฟาระบบควบคุมเครื่อง และระบบปองกัน ใหมีความเขาใจเปนอยางดีและมีการ
ทดสอบความเขาใจในการควบคุมเครื่อง 

5. ผูรับจางตองจัดเตรียมคูมือพรอมไฟลในรูปแบบ Word / PDF ในสื่อบันทึกขอมูล CD หรือ DVD 
สําหรับการติดต้ัง การเดินเครื่อง การบํารุงรักษา การตรวจสอบและแกไขปญหาโดยละเอียด เปน
ภาษาไทยอยางละ 5 ชุด 

 
    6.2 งานทดสอบผลิตและสงมอบระบบ  

1. ผูรับจางจะตองนําเสนอวิธีการทดสอบการจายไฟฟาเขาระบบและระบบไฟฟาจากสายสงในแต
ละสวนของอาคารที่ติดต้ัง และเช่ือมตอกับระบบควบคุมศูนยกลาง สวนตรวจสอบ และทดสอบ
ใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการทดสอบหนางาน 

2. การทดสอบระบบผลิตไฟฟากอนรับงานและสงมอบระบบงวดสุดทาย โดยจะตองทําการทดลอง
ทดสอบระบบรวม (Pre-Integration test) ถึงระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย กับระบบ
จายไฟฟาของระบบไฟของสถานที่น้ันๆ ไมนอยกวา 1 วัน 

 
    6.3 ฝกอบรมการควบคุมการเดินเครื่องและการบํารุงรักษาระบบ ระบบควบคุม และระบบปองกัน พรอม
ทั้งจัดทําคูมือการติดต้ัง การเดินเครื่อง การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการแกไขปญหา ใหแกเจาหนาที่
ของผูวาจางเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 - 3 วัน โดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินงาน
ดังกลาวดวย 
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   6.4 ระบบจะตองเปนไปตามความตองการของผูวาจาง หรือทีมที่ปรึกษาดังตอไปน้ี 
1. อุปกรณหลักที่เปน Key components ดังเชน แผงเซลลแสงอาทิตย ระบบ Mounting 

structure อินเวอรเตอร ที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามที่กําหนดแลว อุปกรณดังกลาวตองผาน
มาตรฐานของการไฟฟาดวย 

2. งานติดต้ังที่ไดมาตรฐานและการเลือกอุปกรณ รวมทั้งการ Optimize / Matching ระบบ มี
ความสําคัญมาก ผูรับจางตองมีประสบการณในการทํางานติดต้ังหรือทําระบบติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร ในสถานที่ที่มีหลายอาคารและหลากหลายรูปแบบ  

3. เมื่อสงขอเสนอทางเทคนิคควรมีการแนบแบบจําลองการผลิตพลังงานรายป และแสดงผลการ
ผลิตพลังงานสงใหแกผูวาจางดวย 

 
    6.5 สมรรถนะของระบบ (System performance)  

1. ประมาณคา Plant de-rating factor แตละรายปของระบบ 
2. คา Degradation percentage ตลอดการทํางาน 20 ป 
3. การคํานวนและแสดงประมาณคาพลังงานที่คาดวาจะผลิตได  คาพลังงานที่ผลิตไดรายป ใน 2 ป

แรก 
 
    6.6 การดูแลการทํางานของระบบและการบํารุงรักษา (System Operation & Manatenance, O&M)  

ถึงระบบและอุปกรณจะไดรับการรับประกันจากผูรับจาง 2 ป ผูรับจางจะตองจัดเตรียมขอเสนอการ
ดูแลการทํางานและบํารุงรักษาระบบเปนรายป พรอมระบบรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบการทํางาน 

1. คาใชจายดําเนินการและดูแลรักษาระบบ O&M รายป และขอบขายงานและหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2. ระบุคนที่ทํางาน 
3. ตารางแผนการ Service ทํา Preventive maintenance และ Corrective maintenance  
4. อุปกรณที่ตองมีสํารอง (Spare part) ที่ผูรับจางตองจัดใหมีไว เพื่อผูวาจางจะไดมั่นใจไดวา

สามารถมี เปลี่ยนและแกไขในกรณีระบบมีปญหาหรือเสียหายใน 48 ช่ัวโมง สําหรับอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาที่ตองการการซอมแซมแกไขโดยเรงดวน เพื่อใหระบบสามารถผลิต
ไฟฟาจายใหแกโหลดภายใน สถานีบริการไดปกติเพียงพอแกการใชงาน โดยเฉพาะแผงเซลล
แสงอาทิตยควรใหมีสํารองสําหรับระบบ ทั้งหมด 

5. การฝกการอบรมบุคคลากรของผูวาจางเรื่อง System operation & maintenance พรอมคูมือ 
 
    6.7 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับงานจะตองติดต้ังระบบใหอยูในสภาพใชงานไดเปนอยางดี การติดต้ังทั้ง
ระบบจะตองถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม มีความเรียบรอย แข็งแรง สวยงาม และ
ปลอดภัย และจะตองปรับสภาพพื้นที่หนางานและบริเวณที่เกี่ยวของโดยรอบที่ทําการติดต้ังใหกลับมาอยูใน
สภาพปรกติเมื่องานแลวเสร็จ 
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    6.8 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งหมด ใหผูวาจาง หรือที่ปรึกษาของผูวาจาง
ภายใน 14 วันนับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับงานและลงนามสัญญาโดยมีกําหนดสงมอบระบบที่ไดติดต้ังแลว
ในพื้นที่ทั้งหมดตามระยะเวลาที่กําหนด นับต้ังแตวันทําสัญญาและไดรับสงมอบพื้นที่จากทางมหาวิทยาลัยฯ 
   
    6.9 ผูรับจางจะตองแตงต้ังตัวแทน เปนผูควบคุมงาน ที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คม สาขาโยธา และ สาขาไฟฟากําลัง ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และมีความรูความเขาใจในงานที่เสนออยาง
ดีและเปนที่ยอมรับจากผูวาจางและ ที่ปรึกษาโครงการ 
 
    6.10 ผูรับจางมีหนาที่จัดทํารายงานความกาวหนาของงานติดต้ังของโครงการ และ เขารวมประชุมกับ ผูวา
จางหรือที่ปรึกษาโครงการเปนระยะรายสัปดาห และ เปนรายเดือน โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตอง
ประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 1. จํานวนและตําแหนงหนาที่ของคนงานทั้งหมดที่เขาปฏิบัติงาน 
 2. จํานวนเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ที่นําเขามาปฏิบัติ 
 3. แผนงานการทํางาน ความกาวหนางานที่ปฏิบัติไดจริง เทียบกับแผนงานที่วางไว ระบุปญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
 4. แบบการติดต้ัง ที่เสนอ 
    6.11 เวลาปฏิบัติงาน ผูรับจางสามารถเขา ทํางานไดในชวงวันจันทร-วันเสาร เวลา 8.00-17.30 น. หรือวัน
เวลาที่ผูรับจางอนุญาต โดยกอนเขาดําเนินการในแตรายอาคารแตละครั้ง ผูรับจางตองทําหนังสือขออนุญาต
เขาดําเนินการ โดยระบุช่ือบุคลากรที่จะเขามาดําเนินการไมนอยกวา 3 วัน พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน 
โดยที่หนางานใหมีการจัดระบบ ระบุช่ือคนงานและบัตรเขางานที่เหมาะสม 
    6.12 ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร 
เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติ สถานที่ที่ปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอย และอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยู
ตลอดเวลา ทั้งน้ีผูรับจางจะตองย่ืนเอกสารมาตรฐานความปลอดภัยและติดต้ังปายความปลอดภัยและปายกอน
ดําเนินการโครงการ 
    6.13 ผูรับจางตองมีการใหบริการหลังการติดต้ัง ในกรณีที่อุปกรณในระบบมีการเสียหายซึ่งเกิดจากการใช
งานตามขอกําหนดของระบบ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทางดานคาใชจายและแกไขใหระบบกลับมาอยู
ในสภาพที่ใชงานไดตามปกติภายในระยะเวลา 7 วัน โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
ภายในระยะเวลารับประกันระบบ 2 ป 
 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

“ผูรับจางจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน” นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
8. งวดการรับงานและการจายเงิน 
ผูวาจางจะจายคาจาง  โดยแบงออกเปน 4 งวดดังน้ี 

 1. งวดที่ 1 รอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางจัดสงแผนการดําเนินงานแตละข้ันตอนโดย
ละเอียด แบบ shop drawing และรายละเอียดวัสดุอุปกรณหลักที่จะใชในโครงการ (ทั้งน้ีผูวาจางจะ
จายเงินหลังจากที่ไดรับเงินงวดที่ 1 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแลว)  
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 2. งวดที่ 2 รอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามแผนงานแลวเสร็จไมนอยกวารอย
กวารอยละ 10 (ทั้งน้ีผูวาจางจะจายเงินหลังจากที่ไดรับเงินงวดที่ 2 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานแลว) 

 3. งวดที่ 3 รอยละ 30 ของคาจาง เมื่อติดต้ังระบบทั้งหมดแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 (ทั้งน้ีผู
วาจางจะจายเงินหลังจากที่ไดรับเงินงวดที่ 3 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแลว) 

 4. งวดที่ 4 รอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญา ไดแก การติดต้ังแลวเสร็จ ทดสอบระบบ สงมอบงานและจัดฝกอบรมการใชงานรวมทั้งจัดสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว (ทั้งน้ีผูวาจางจะ
จายเงินหลังจากที่ไดรับเงินงวดที่ 4 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแลว) 

 
ผูรับจางจะตองวางหลักทรัพยคํ้าประกันสัญญาเปนมูลคารอยละ 5 ของมูลคาจางเหมาเปนระยะเวลา 

2 ป นับจากวันทําสัญญา 
 

 
9. กําหนดยืนราคา 

ผูรับงานหลังจากเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน 
 

10. บทปรับ 
ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถดําเนินการกอสรางติดต้ังระบบใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาสงมอบงาน 

ผูวาจางจะปรับผูรับจางในอัตรา 0.1% ของมูลคางานจางที่ยังไมไดสงมอบตอวัน โดยรวมคาเสียหายไมเกิน 
5% ของมูลงานจางที่ยังไมไดสงมอบ 

 
11. การสงวนสิทธิ ์

1 เจาของงานสงวนสิทธ์ิที่จะเลือกพิจารณาคัดเลือกผูรับจางที่มีศักยภาพ ประสบการณ ในการ
ออกแบบระบบและ มีความนาเช่ือถือ  

2 เจาของงานสงวนสิทธ์ิที่จะใชชนิด ขนาด และเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และสวนประกอบตางๆ 
ตลอดจนการเพิ่มหรือลดรายการงานตามความเหมาะสม  
 3 เจาของงานสงวนสิทธ์ิใหยกเลิกการเสนอราคาในครั้งน้ี หากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

 12. การบอกเลิกสัญญา 

ถามีเหตุใหผูวาจางเห็นไดวาผูรับงานไมมีความสามารถที่จะดําเนินงานใหแลวเสร็จได ผูวาจางมีสิทธ์ิ
บอกเลิกสัญญาไดทันที โดยใหเจาของงานและผูรับงานเขาทําการตกลงมูลคางานที่แลวเสร็จ และตกลงชดใช
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจาง 

 
- จบเอกสารขอกําหนด - 
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เอกสารแนบท่ี 1: ขอกําหนดรายละเอียดและความตองการดานเทคนิคเฉพาะและงานท่ีตองสงมอบ 
 

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา ขนาดกําลังติดต้ังรวมไมนอยกวา 
500 กิโลวัตต บนพื้นที่หลังคาของอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
แผงเซลลแสงอาทิตย มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. รายละเอียดทั่วไปแผงเซลลแสงอาทิตย (PV Module) ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังรวม ไมนอยกวา 
500 กิโลวัตต 

2. แผงเซลลแสงอาทิตยในกลุมเทคโนโลยีชนิดเปนแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Mono-crystalline หรอื 
Poly-crystalline  

3. แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดมีกรอบ (Frame) ทุกแผงตองระบุเครื่องหมายการคา รุน และคา
กําลังไฟฟาสูงสุดเทากัน และคากําลังสูงสุดตอแผงจะตองมีขนาดไมนอยกวา 320 วัตต ตองมีพิกัดกําลังไฟฟา
เอาตพุต สูงสุดไมนอยกวา 320  วัตต (Wp) ตอแผง ที่เงื่อนไขทดสอบมาตรฐาน (Standard Test 
Conditions: STC) ความเขมของแสงอาทิตย  (Irradiance Condition) 1,000 W/m2   อุณหภูมิแผงเซลล
แสงอาทิตย  25 C   

4. แผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผง ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1843-2553  
และ มอก.2580-2555  ตองมีเครื่องหมายการคา รุน และคาพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุดที่เหมือนกัน และขนาด
กําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยตอระบบหลังจากการทดสอบ ทั้งน้ีจะตองแสดงเอกสารหลักฐานมา
พรอมกับเอกสารการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   

5. แผงเซลลแสงอาทิตย  ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง  ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
อนุกรม 9001:2008  และ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 14001 พรอม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบแผงเซลลแสงอาทิตย และระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  ที่ไดแจงประกอบกิจการโรงงาน และเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ทั้งน้ีผู
ประสงคจะเสนอราคาจะตองแนบหลักฐานแสดง ใบ รง.4 ประกอบกิจการผลิตและประกอบแผงเซลล
แสงอาทิตยดวย  

6. มีเอกสารการขอกําหนดการติดต้ังมาตรฐาน (PV standard installation instruction manual) 
7. เสนอราคาขาย เปน แผน (Quote price per “Modules”) ตามขนาด (PV module 

dimension) เน่ืองดวยขอกําจัดเรื่องพื้นที่หลังคาที่จํากัด ตามเกณฑการติดต้ังของโครงการ ใหเลือกใชแผง
เซลลแสงอาทิตย Crystalline ชนิด poly-Si ตองมีกําลังผลิตสูงสุด (PV power output > 320 
watt/module) แตละแผงเซลลแสงอาทิตย ไมตํ่ากวา/ไมนอยกวา 320 วัตตตอแผง  

8. มีคุณสมบัติทางไฟฟาที่สภาวะ Standard Test Condition (STC.)  คาแรงดันไฟฟาวงจรเปด 
Voc.ของแผงเซลลฯ ไมนอยกวา 45 V.แรงดันไฟฟาที่กําลังไฟฟาสูงสุด Vmp. ไมนอยกวา 37.0 V. 

9. มี Maximum system voltage ไมนอยกวา 1000  Vdc. และ Temperature Coefficient of  
Power ไมเกิน – (0.45) % / 0 C  

10. ตองมีกรอบของแผงเซลลแสงอาทิตยที่แข็งแรง ไมเปนสนิมและทนทานตอการกัดกรอนของ
สภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศไดดี 
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11. ดานหลังแผงเซลลแสงอาทิตยติดต้ังกลองตอสายไฟฟา (Junction box) ที่มีการปดผนึก หรือ มี
ฝาปดล็อคอยางมั่นคง สามารถทนตอสภาพอากาศและสภาพแวดลอมไดดีดวยมาตรฐานการปองกัน ตองมีวัสดุ
ปองกันการซึมเขาของนํ้า ภายในกลองสายไฟตองมีข้ัวตอสายไฟที่มั่นคงแข็งแรงทนทานตอสภาวะการใชงาน 
ภายนอกอาคารได โดยการประกอบข้ัวตอสายกลองไฟฟา (Junction box) ตองมีการประกอบภายใน
กระบวนการการ ผลิตเดียวกันกับแผงต้ังแตตนจบถึงข้ันตอนบรรจุหีบหอ โดยตองแสดงหลักฐานของ
กระบวนการการผลิตดังกลาว 

12. แผนเซลลแสงอาทิตยที่นํามาประกอบภายในแผงเซลลแสงอาทิตยทุกเซลลฯ จะตอง   ไมมีตําหนิ
อันเน่ืองมาจากความบกพรองในการผลิต ภายในแผงเซลลแสงอาทิตย จะตองมีการผนึกดวยสารกันความช้ืน 
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาหรือดีกวา   ดานหนาแผงเซลลฯ ปดทับดวยกระจก
ใส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
13. ตองมี Integrated Bypass Diode ตออยูภายในกลองตอสายไฟ (Junction Box) หรือข้ัวตอสาย 
(Terminal Box) หรือติดต้ังอยูในแผงเซลลฯ โดยระบุขอมูลใน Catalogue หรือมีเอกสารรับรองจากผูผลิต
อยางชัดเจน 

14. ผูรับจางจะตองระบุคาพลังงานที่ผลิตไดเฉลี่ยตลอดทั้งปเปนกิโลวัตตช่ัวโมงตอป (Estimate 
annual energy production of this system in normal operation in kWh/year) ตลอดระยะเวลาใน
แตละป ตลอดระยะเวลา 5 ป และรับประกันสมรรถนะของระบบอยางนอย 2 ป  

15. มีการรับประกันการลดทอนการผลิตพลังงานของแผง (PV power degradation) และยัง
สามารถผลิตไฟฟามี PV power output > 90% ในปที่ 10 และไมนอยกวา > 80% ในปที่ 25 การเสนอ 
Power degradation รายปจะไดรับ พิจารณาคะแนนดานเทคนิคเพิ่มพิเศษ 

16. มีแผนงานการจัดซื้อจัดหาแผงเซลลแสงอาทิตย แผนการจัดสงแผงเซลลแสงอาทิตย และแผนการ
ติดต้ังและดําเนินการทดสอบระบบ 

17. ผูวาจางขอสงวนสิทธ ในการเย่ียมชมตรวจสอบโรงงานผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย และการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ แผงเซลลแสงอาทิตย โดยคาใชจายการดําเนินการอยูในความดูแลของผูที่จะมารับจาง 
 
โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย มีขอกําหนด ดังน้ี 
 

1. วัสดุที่ใชทําชุดโครงสรางรองรับแผงฯ รางและอุปกรณจับยึด  ตองทําจากวัสดุอลูมิเนียม และตัว
รางตองมีออกแบบสลอท หรือ รองในการจับยึดทั้งสี่ดานของรางแบบสมมาตร ทําใหสามารถตอยึดอุปกรณได
ทั้งสี่ดานของราง เพื่อใหมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยนตําแหนงการจับยึดขา หรืออุปกรณเกี่ยวเน่ืองไดโดย
ไมตองมีการเจาะเพิ่มเติม เพื่อสะดวกรวดเร็วในการติดต้ังและบํารุงรักษา  สวนชุด Bolt และ Nut ทําจาก 
Stainless steel  

2. สวนประกอบโครงสรางรองรับแผงบนหลังคาอาคาร ควรสามารถถอดออกเปนช้ินสวนและ
ประกอบไดอยางสะดวก สําหรับสวนประกอบโครงสรางหลังคาจอดรถใหเปนชุดประกอบที่สามารถรองรับการ
ติดต้ังแผงฯ ไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูสํารวจและนําเสนอ ตามพื้นที่ในเอกสารแนบที่ 2 

3. โครงสรางรองรับแผงฯ จะตองสามารถติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยางมั่นคง แข็งแรง และ
ประกอบยึดกับโครงสรางหลังคาและโครงสรางรองรับแผงฯ ที่ติดต้ังบนหลังคาไดอยางมั่นคง สามารถรองรับ
นํ้าหนักแรงกด และสามารถตานทานแรงถอน แรงลมปะทะ ไมนอยกวาความเร็วสูงสุดของพายุโซนรอน 
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(Tropical storm) ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไดอยางปลอดภัย หรือสามารถตานทานแรงลมปะทะ
ตามขอกําหนดของเทศบัญญัติหรือตามระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานในพื้นที่  

4. ผูย่ืนขอเสนอที่จะมาเปนผูรับจางจะตองนําเสนอรายละเอียด รูปแบบรายละเอียด catalogs  
5. ผูผลิตและประกอบโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองมีหองทดสอบทางกลเพื่อทดสอบ

อุปกรณโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยวามีความแข็งแรงเปนไปความขอกําหนด 
6. รางรองรับแผงควรจะตองมีอุปกรณที่ใชในการเก็บสาย (Cable clip) ทําหนาที่เปนที่เดินเก็บ

สายไฟ เพื่อความเรียบรอยและปลอดภัย 
7.จะตองมีการรับประกันโครงสรางไมตํ่ากวา 5 ป 

 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (อินเวอรเตอร) มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. อินเวอรเตอรเปนชนิด Grid connected inverter ที่ผานการข้ึนทะเบียนตามประกาศของการ
ไฟฟาภูมิภาค “รายช่ือผลิตภัณฑอินเวอรเตอรที่ผานการทดสอบตามขอกําหนดสําหับ อินเวอรเตอรที่ใชใน
ระบบผลิตไฟฟาประเภทเช่ือมตอกับโครงขายของการไฟฟาภูมิภาค ป 2560 ในประกาศลาสุด  

2. Pure sine wave power output มีขนาดเหมาะสมกับพารามิเตอรและคาทางไฟฟาการออกแบบ
จัดวงจรของแผงเซลลแสงอาทิตย 

3. ความคลาดเคลื่อนแรงดัน Voltage fluctuation ไมเกินมาตรฐาน Vspp ของการไฟฟา 
4. ความคลาดเคลื่อนความถ่ี Frequency fluctuation ไมเกินมาตรฐาน Vspp ของการไฟฟา  
5. Harmonics ไมเกินมาตรฐาน Vspp ของการไฟฟา  
6. อินเวอรเตอรแบบ String Inverter ตองเปนชนิด 3 phases และมี MPP Tracker ไมตํ่ากวา 2 ชุด 
7. อินเวอรเตอร ตองมีความสามารถในการเช่ือมตอผาน port มาตรฐาน RS 485 ไมนอยกวา 1 ชุด 

หรือ Ethernet (LAN) ไมนอยกวา 1 ชุด 
8. มีระบบปองกันจากความผิดปกติของระบบไฟฟาอยางนอยดังน้ี 
8.1 Reverse-Polarity , Overvoltage         

 8.2 มี DC Switch ติดต้ังมาเรียบรอย 
9. มีตัวแทนจําหนาย และ/หรือ ศูนยบริการในประเทศไทย 
10. จะตองมีการรับประกัน อินเวอรเตอรไมตํ่ากวา 5 ป 

 
เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกคาการอานขอมูลและแสดงผล มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. พารามิเตอรที่ใชในระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเช่ือมตอสายสงอยางนอยตอง
ประกอบดวย การตรวจวัด  การบันทึกขอมูล การอานขอมูลและแสดงผล ของเครื่องมือวัดดังตอไปน้ีเปนอยาง
นอย 

1.1 อุปกรณวัดคาความเขมแสงอาทิตย (Pyranometer) ไมนอยกวา 1 ชุด มี accuracy ดีกวารอย
ละ 5 

1.2 Ambient Temperature Sensor ไมนอยกวา 1 ชุด มี accuracy ดีกวา 1 K 
1.3 Module Temperature Sensor ไมนอยกวา 1 ชุด accuracy ดีกวา 1 K 
1.4 Wind Sensor ไมนอยกวา 1 ชุด accuracy จะตองดีกวา 0.5 m/s สําหรับความเร็วลมที่นอย

กวาหรือเทากับ 5 m/s 
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1.5 เครื่องวัดการใชพลังงานไฟฟากระแสสลับแบบดิจิตอล (Digital AC Power Meter) เพื่อวัด 
กําลังไฟฟาและพลังงานที่ผลิตไดจากระบบ สําหรับการวัดการใชพลังงานของแตละอาคาร จํานวน 1 ชุด/
อาคาร ที่สามารถตรวจวัดการใชพลังงาน รวมถึงคาทางไฟฟาอื่นๆ แบบ real time โดยอานขอมูลที่วัดได ทั้งที่
หนาจอแสดงผล และสามารถสงขอมูลที่วัดได ไปยังจอแสดงผลการผลิตไฟฟา จาก เซลลเซลอาทิตย โดยผาน
ระบบสื่อสารขอมูล 

 
2. ระบบมอนิเตอรมีระบบแสดงผลการทํางาน และสามารถเช่ือมตอเขาเครือขายภายนอก เพื่อ

สําหรับการตรวจสอบ ระยะไกลดวยระบบ Web Browser มีการดึงคาและแสดงผลคาพารามิเตอร ดังตอไปน้ี
เปนอยางนอย 
 2.1 คากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังงานไฟฟา พลังงานไฟฟา ของ อินเวอรเตอร แตละตัว 
 2.2 คาสมรรถนะของระบบ แยกตามอินเวอรเตอร แตละตัว 
 2.3 คาพลังงานที่ผลิตได เก็บความถ่ีขอมูล เปนรายทุกสิบหานาที รายช่ัวโมง รายวัน รายเดือน และ
รายป 
 2.4 คา Solar Radiation และ Module Temperature 
 
โดยผูรับจางจะตองนําเสนอรูปแบบและระบบใหเจาของงานหรือที่ปรึกษาโครงการ ใหพิจารณาอนุมัติกอน 
วัสดุอุปกรณไฟฟาอ่ืน มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. อุปกรณควบคุมการตัด-ตอวงจรดานไฟฟากระแสตรง  
กรณีเปน Safety switch มีรายละเอียดดังน้ี 

- เปนชนิด Fusible Type 1 Phase 2 Wires หรือชนิดอื่นที่ดีกวา 
- โครงสรางเปนโลหะ มีฝาปดที่ปองกันการเปดเมื่อคันโยกสวิทชอยูตําแหนง ON 
- ติดต้ังฟวสชนิดไฟฟากระแสตรง (DC Fuse) และพิกัดกระแสไฟฟา (Rated current) ไม
นอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ที่สภาวะ STC ของชุดแผงเซลลฯ 

 
กรณีเปน Circuit Breaker มีขอกําหนด ดังน้ี 

- เปนชนิด molded case circuit breaker, MCCB 
- เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน IEC 898 หรือ IEC 947-2 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาหรือ

ดีกวา 
- มีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ที่
สภาวะ STC ของชุดแผงเซลลแสงอาทิตย 

 
2. อุปกรณควบคุมการตัด-ตอวงจรดานไฟฟากระแสสลับ มีรายละเอียดดังน้ี 
2.1 เปนชนิด Molded case circuit breaker, MCCB 
2.2 เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน IEC 898 หรือ IEC 947-2 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาหรือดีกวา 
2.3 มีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกําลังไฟฟา (Rate power) ที่ 

Unity power factor ของอุปกรณแปลงไฟฟาตามขอกําหนดที่กําหนดไวขางตน 
 

3. อุปกรณปองกันไฟฟากระโชก 
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 3.1 มี DC Surge Protection ดานไฟฟากระแสตรง ตามมาตรฐาน 
 3.2 มี AC Surge Protection ดานไฟฟากระแสสลับ ตามมาตรฐาน 
 
สายไฟฟา มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. เปนสายไฟ DC ชนิด Solar Cable ที่สามารถทนรังสียูวี ทนอุณหภูมิไมนอยกวา 80 องศา
เซลเซียส ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติดีกวา 

2. ดานไฟฟากระแสตรง มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 1.25 เทาของกระแสลัดวงจรของชุด
แผงเซลลแสงอาทิตย (Isc) ที่สภาวะ STC ของชุดแผงเซลลฯ 

3. ดานไฟฟากระแสสลับ มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 1.25 เทาของกระแสจายออกที่พิกัด
กําลงัไฟฟา (Rate power) ที่ Unity power factor ของอุปกรณแปลงไฟฟา 

4. สายไฟฟาบนหลังคาใหติดต้ัง โดยเดินทอรอยสาย หรือติดต้ังในรางเดินสาย 
 
ทอรอยสายไฟฟา มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. กรณีเปนทอ Polyethylene ควรเปนทอชนิดความหนาแนนสูง (High density polyethylene 
pipe, HDPE pipe) ช้ันคุณภาพ PN 8 หรือดีกวา และเปนผลิตภัณฑไดรับการรับรอง มอก.982 

2. กรณีเปนทอโลหะ ควรเปนชนิดทอโลหะรอยสายไฟฟา EMT หรือดีกวา 
 
กลองรวมสาย (DC junction box) มีขอกําหนด ดังน้ี 

1. เปนกลองโลหะ stainless steel กลองโลหะชุปปลอดสนิม ชนิดใชงานกลางแจง (Outdoor  
type) 

2. สามารถปองกันสิ่งรบกวนตาม Ingress Protection (IP) ที่ระดับ IP65 หรือดีกวา 
3. ติดต้ังข้ัวสายไฟฟาภายในกลองรวมสายอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปนระเบียบ แข็งแรง และ

ปลอดภัย 
 
แผนทางเดินบนหลังคาและโครงสรางรองรับแผนทางเดิน (Cat walk / Walk way) มีขอกําหนดดังน้ี 
1. แผนทางเดินตองมีความกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ทําจากเหล็กชุบกัลวาไนซ (Hot-dip 

galvanized) หรือเหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) อาจอยูในรูปแบบของตะแกรงเหล็กฉีก หรือ
รูปแบบที่เหมาะสม สามารถกันการลื่นไถลของผูที่กําลังเดินแมแผนทางเดินเปยกนํ้า แผนทางเดิน
ประกอบเขากับขอบและคานเหล็กชุบกัลวาไนซหรือเหล็กกลาไรสนิมที่มีความแข็งแรงเพียงพอตอการรับ
นํ้าหนักของผูทํางานซอมบํารุงและเมื่อเดินแลวแผนทางเดินไมเกิดการหยอนมากนัก 

2. แผนทางเดินควรมีความยาวตอแผนทีเ่หมาะสมตอการยกข้ึนประกอบบนหลังคา 
3. โครงสรางรองรับแผนทางเดินกับโครงสรางหลังคา ควรประกอบดวยคานเหล็กชุบกัลวาไนซ หรือ

เหล็กกลาไรสนิม หรือวัสดุอลูมิเนียมที่เปนอุปกรณเดียวกันกับโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
พรอมอุปกรณจับยึดกับหลังคา 

4. สวนประกอบโครงสรางรองรับแผนทางเดินควรสามารถถอดออกเปนช้ินสวนและประกอบไดอยางสะดวก 
5. วัสดุและอุปกรณ Bolt, Screw และ Nut ที่ใชขันแนนยึดโครงสรางและแผนทางเดินทั้งหมดตองทําจาก

เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) 
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6. แผนทางเดินควรติดต้ังตลอดแนวยาวของหลังคาอาคารที่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบ
ติดต้ังบนหลังคาอยางนอย 1 แนวในหลังคาขนาดใหญแตละอาคาร เพื่อใหผูทํางานซอมบํารุงสามารถเดิน
ตามแนวยาวของหลังคาไดสะดวกกอนเดินเขาชองวางระหวางแผงเซลลแสงอาทิตย 

7. นํ้าหนักของโครงสรางและแผนทางเดินทั้งหมดตองอยูในขอบเขตที่โครงสรางหลังคาสามารถรับได และ
ตองสามารถรองรับนํ้าหนักของผูปฏิบัติงานไดดวย 

 

 

 
รูปภาพที่ : แสดงตัวอยางการติดต้ังแผนทางเดินบนหลังคาเมทัลชีท 

 
รูปภาพที่ : แสดงตัวอยางการติดต้ังแผนทางเดินบนหลังคาเมทัลชีท 
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สายกันตกหรือสายชูชีพ (life line) มีขอกําหนดดังน้ี 
 
1. วัสดุและอุปกรณทุกช้ินตองทําจาก เหล็กชุบกัลวาไนซ (Hot-dip galvanized) หรือ เหล็กกลาไรสนิม 

(Stainless steel) ที่สามารถปองกันสนิมได 
2. สายกันตกควรติดต้ังตลอดแนวของหลังคาอาคารที่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ัง

บนหลังคา ที่ผูทํางานซอมบํารุงสามารถใชงานสายกันตกไดอยางตอเน่ือง หรือติดต้ังในบริเวณจุดเสี่ยง
หรือขอบอาคารที่ผูทํางานซอมบํารุงอาจพลัดตกจากหลังคาอาคารได 

3. สายกันตกตองสามารถรองรับการพลัดตกของผูทํางานซอมบํารุงที่มีนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม จากหลังคา
ของอาคารไดพรอมกันอยางนอย 2 คน โดยที่สายกันตกไมขาดและโครงสรางยึดสายกันตกกับหลังคาของ
อาคารไมหลุดออกจากกัน 

4. ผูรับจางตองสงมอบชุดอุปกรณเข็มขัดเซฟต้ีแบบเต็มตัวพรอมเชือกเซฟต้ีเสนเด่ียวและตะขอนิรภัยขนาด
ใหญ (Full body harness with rope lanyard and big hook) ใหแกผูรับจางอยางนอย 2 ชุด ในวัน
สงมอบงาน 

 

ระบบนํ้าสําหรับการลางแผงเซลลแสงอาทิตย มีขอกําหนดดังน้ี 
1. ระบบนํ้าสําหรับการลางแผงเซลลแสงอาทิตยและขอกําหนดประกอบดวย  

- ทอนํ้าที่ติดต้ังบนหลังคา ควรเลือกใชชนิดทอนํ้าที่สามารถกันรังสียูวี และอุณหภูมิสูงอยางนอย 
70 องศาเซลเซียสได 

- กอกนํ้าที่มีหัวขอตอแบบสวมเร็วสําหรับการสวมรวมกับสายยาง โดยจุดติดต้ังกอกนํ้าตองอยูใน
รัศมีที่จะสามารถลางแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยางทั่วถึงในรัศมีจากกอกนํ้า (ความยาวของสาย
ยาง) 20 เมตร 

- แรงดันนํ้าที่ปลายสายยางที่ตอกับกอกนํ้า ใหมีความเหมาะสม และสามารถใชงานลางแผงเซลล
แสงอาทิตยไดสะดวก 

2. ทอนํ้าที่ติดต้ังบนหลังคาอาคารตองไมวางราบไปกับพื้นผิวของหลังคาโดยตรง ตองติดต้ังโดยมีโครงสราง
รองรับ โดยโครงสรางรองรับทอนํ้ากับโครงสรางหลังคา ควรประกอบดวยคานเหล็กชุบกัลวาไนซ หรือ
เหล็กกลาไรสนิม หรือวัสดุอลูมิเนียมที่เปนอุปกรณเดียวกันกับโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
พรอมอุปกรณจับยึดกับหลังคา และอุปกรณจับยึดทอนํ้ากับคานรองรับ 

3. วัสดุและอุปกรณ Bolt, Screw และ Nut ที่ใชขันแนนยึดโครงสรางและระบบนํ้าทั้งหมดตองทําจาก
เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) 

 
ระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา 
(Solar rooftop monitoring and energy management system) มีขอกําหนดดังน้ี 
1. ระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา 

ประกอบดวย 
- อุปกรณควบคุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter controller) 
- ระบบเซ็นเซอรตรวจวัด ประกอบดวย เครื่องตรวจวัดความเขมแสง (Pyranometer) เซ็นเซอร

ตรวจวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Ambient temperature sensor) และเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ
ของแผงเซลลแสงอาทิตย (Module temperature sensor) 
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- อุปกรณตรวจวัดการการใชพลังงาน/กําลังไฟฟาจากระบบสายสงของการไฟฟา (Energy meter) 
- คอมพิวเตอรสําหรับเก็บขอมูลและใชงานโปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของระบบ

ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา ที่สามารถจัดเก็บขอมูลและเรียกดูขอมูล
ยอนหลังไดอยางนอย 2 ป พรอมจอแสดงผล คียบอรด และเมาส 

- โปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ัง
บนหลังคา 

- จอแสดงผลเปนจอ LED ขนาดwไมนอยกวา 50 น้ิว ที่ใชในการแสดงผลการทํางานของระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา เพื่อแสดงใหพนักงาน นักศึกษา และผูที่
สนใจไดรับชมการทํางานของระบบฯ 

 
2. คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบ

ติดต้ังบนหลังคาที่ตองการ ไดแก 
- สามารถเขากันไดกับอุปกรณควบคุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter controller) 
- เปน Web-based software ที่สามารถแสดงผลขอมูลของระบบในรูปแบบตารางขอมูลและ

กราฟขอมูล ซึ่งสามารถเขาระบบไดจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นดวย Web browser อยางเชน 
Internet explorer ไดพรอมกันอยางนอย 4 เครื่อง โดยไมตองติดต้ังโปรแกรมเพิ่มเติม และตอง
ใช Web security แบบ http:// 

- สามารถสราง Account และ Password สําหรับเขาระบบควบคุมเพิ่มเติมได 
- ขอมูลจากอุปกรณตรวจวัด เครื่องแปลงกระแสไฟฟา อุปกรณควบคุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตองถูกบันทึกในสื่อบันทึกขอมูลแบบ Hard disk ไดอยางตอเน่ือง 
อยางนอยทุกๆ 15 นาที 

- สามารถแสดงสัญญาณแสดงความผิดพลาด (Alarm / Alert signal) ที่เกิดข้ึนกับระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาได 

- สามารถควบคุมกําลังการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน
หลังคาได ดังเชน การควบคุมกําลังการผลิตไมใหเกิดความตองการทางไฟฟาของมหาวิทยาลัยฯ 
หรือไมใหมีไฟฟาไหลยอนเขาสูสายสงของการไฟฟา และสามารถปรับต้ังไดวาจะเปดหรือปด
คุณสมบัติดังกลาว 

- สามารถแสดงขอมูลและจัดเก็บขอมูลเปนรายเครื่องของเครื่องแปลงกระแสไฟฟาได 
- สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังแบบสรุปเปนกราฟขอมูลแบบ 2 หรือ 3 แกน (กําลังการผลิตไฟฟา 

พลังงานไฟฟาที่ผลิตได กําลังไฟฟาขาเขาจากการไฟฟา ขอมูลอุปกรณตรวจวัดตางๆ ฯลฯ) เปน
รายวัน รายอาทิตย รายเดือน และรายปได และสามารถกําหนดขอบเขตของขอมูลเปนราย
อาคารแตละอาคาร และรวมทุกอาคาร 

- มีสวนแสดงผลกราฟฟก (Graphical display interface) ที่สวยงาม สําหรับการแสดงผลออก
ทางโทรทัศน เพื่อแสดงใหพนักงาน นักศึกษา และผูที่สนใจไดรับชมการทํางานของระบบฯ 
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สิ่งท่ีตองปฏิบัติ รายงานและ ผลงานท่ีตองสงมอบ มีขอกําหนด ดังน้ี 
 

1. ผูรับจางจะตองเสนอแบบระบบ และรายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด แผนงาน กรรมวิธีการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ผูย่ืนขอเสนอที่จะมาเปนผูรับจางจะตองเสนอแบบระบบ และรายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด 
แผนงาน กรรมวิธีการปฏิบัติงาน ตามสัญญา พรอมวิศวกรควบคุมงานดูแลงานติดต้ัง ซึ่งไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไฟฟา และโยธา อยางละ 1 คน ตามลําดับงานการติดต้ังใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติภายใน 15 
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

2. ผูรับจางจะตองทําหนังสือแจงใหผูวาจางทราบกอนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 14 วัน กอนเขาไป
ปฏิบัติที่หนางาน ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานประจําวันผูรับจางจะตองสง Daily request เพื่อขออนุญาตเขา
ปฏิบัติงานตอ ผูวาจาง/ผูควบคุมงานในแตละวัน 
 

3. รายงานความกาวหนา ที่ผูรับจางจะตองจัดสงแก ผูวาจางและที่ปรึกษา 
3.1 รายงานความกาวหนางานติดต้ังระบบ เปนรายสัปดาห ในรูปแบบ power point 
3.2 รายงานความกาวหนางานติดต้ังระบบ เปนรายเดือน ในรูปแบบ power point และรูปแบบMS 

Word 
3.3 รายงานความกาวหนางานติดต้ังระบบ เปนรายงวดการเบิกเงิน ในรูปแบบ power point และ

รูปแบบ MS Word 
 

4. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบงานต้ังแตการออกแบบทางวิศวกรรมใหเหมาะสมและไดระบบที่ 
Optimum สูงสุด จัดซื้อ จัดหา และงานกอสราง ติดต้ังอุปกรณ และทดสอบการทํางานของระบบ กระทั่งงาน 
Mechanical completion แลวเสร็จสมบูรณและเช่ือมตอกับตูไฟฟาหลัก (MDB) ของอาคาร และชุดอุปกรณ
ปองกันตามมาตรฐาน Grid code ของการไฟฟา เช่ือมตอกับสายสงของการไฟฟาแลวเสร็จ พรอมจายไฟฟา
ใหกับโหลดที่ใชงาน 
 

5. ผูรับจางจะตองทํารายงานปฏิบัติงานสงใหคณะกรรมการของผูวาจาง จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย
ตนฉบับเอกสาร 1 ชุด สําเนาเอกสาร 4 ชุด และรายงานในรูปแบบ Electronic File 5 ชุด กอนสงมอบงาน
งวดสุดทายซึ่งในรายงานจะตองประกอบดวย 
  - ขอมูล แบบ Asbuilt โยธาโครงสราง แบบไฟฟา และระบบควบคุมมอนิเตอรการผลิตไฟฟาพรอม
อุปกรณโดยละเอียด 
 - รายงานผลการทดสอบ Voltage and current testing, Insulation resistance testing, System 
Functional Testing, System Performance testing 
  - คูมือการติดต้ัง การถอด ประกอบช้ินสวนตางๆ 
  - คูมือการตรวจสอบแกไขเบื้องตน 
  - คูมือการใชงาน การบํารุงรักษา อุปกรณทั้งหมดของระบบ พรอมรายการอะไหลทั้งหมด 
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เอกสารแนบท่ี 2: พ้ืนท่ีติดต้ังประกอบเอกสาร 

 
ภาพถายทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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แผนผังแสดงตําแหนงทีอ่ยูในขอบขายติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลงัคา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑  อาคารบริหารกลาง 
    (อาคารสํานักงานอธกิารบดี หลังใหม) 
๒  อาคารสํานกังานอธิการบดี (หลังเกา) 
๓  อาคารเรียนรวม ๒๕ ป 
๔  อาคารคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
๕  อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ 
๖  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    (อาคารเรียน ๕ ช้ัน) 
๗  อาคารสํานกัวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๘  อาคารยุพราชวิทยมงคล 
๙  หอปรัชญารัชกาลท่ี ๙ 
๑๐  อาคารสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
๑๑  อาคารไบโอเทคโนโลยี ๑ 
๑๒  อาคารไบโอเทคโนโลยี ๒ 
๑๓  อาคารสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 
 

 
 

๑๔  อาคารโรงพยาบาลสัตว 
๑๕  อาคารเรียนรวม ๒ 
๑๖  อาคารเรียนสถาปตยกรรม 
๑๗  หอประชุมกาสะลองคํา 
๑๘  อาคารสํานกังานอธกิารบด ี๑ (หลังเกา) 
๑๙  อาคารคณะมนุษยศาสตร 
๒๐  อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
๒๑  โรงแรมราชภัฏอินน 
๒๒  อาคารสํานกัวิชาทองเท่ียว 
๒๓  โรงจอดรถบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล  
๒๔  โรงจอดรถบริเวณอาคารอธกิารบดี (เกา) 
๒๕  โรงจอดรถบริเวณอาคารอธกิารบดีหลังใหม 
๒๖  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 
๒๗  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
      (สํานักงานคณะบดี) 
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รายช่ืออาคารตางๆทีค่าดวาสามารถติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลงัคา มีดังน้ี  
 

ลําดับ อาคาร รูปภาพ 

1 อาคารบรหิารกลาง  
(อาคารสํานักงาน 
อธิการบดี หลังใหม) 

 

 
 

  
 

2 อาคารเรียนรวม 25 ป  

  
 

3 อาคารคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกต 

 

 
 

4 อาคารคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 1 
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ลําดับ อาคาร รูปภาพ 

 
 

5 อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
(อาคารเรียน 5 ช้ัน) 

 

 
 

 
 

6 อาคารสํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 
 

7 อาคารยุพราชวิทยมงคล 
(สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

 
 

8 อาคารสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร 
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ลําดับ อาคาร รูปภาพ 

9 อาคารไบโอเทคโนโลยี 1 
(อาคารเทคโนโลยีและ
ชีวภาพ 1) 

 

 
 

10 
 
 

อาคารไบโอเทคโนโลยี 2 
(อาคารเทคโนโลยีและ
ชีวภาพ 2)  

 

 
 

11 อาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
 

12 โรงพยาบาลสัตว  

 
 

13 อาคารเรียนรวม 2 
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ลําดับ อาคาร รูปภาพ 

14 อาคารเรียนสถาปตยกรรม  

  
 

15 หอประชุมกาสะลองคํา  

 
 

16 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
(หลงัเกา) 

 

 
 

17 อาคารคณะมนุษยศาสตร  

 
 

18 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ 
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ลําดับ อาคาร รูปภาพ 
19 โรงแรมราชภัฏอินน 

(อาคารฝกปฏิบติัการ
วิชาชีพธุรกิจ) 

 

 
 

20 อาคารสํานักวิชาทองเที่ยว 
(อาคารฝกปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

 

 
 

21 โรงจอดรถบรเิวณอาคาร 
ยุพราชวิทยมงคล 

 

 
 

22 โรงจอดรถบรเิวณอาคาร 
สํานักงานอธิการบดี  
(หลงัเกา) 
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ลําดับ อาคาร รูปภาพ 
23 โรงจอดรถบรเิวณอาคาร

บรหิารกลาง  
(อาคารสํานักงาน 
อธิการบดี หลังใหม) 

 

 
 

24 อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (โยธา) 
 

 

 
 

25 อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (สํานักงาน
คณะบดี) 

 

 
 



 

 

 

ตารางแสดงพื้นที่อาคารที่อยูในขอบขายที่สามารถติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลงัคาได 
 

ลําดับ อาคาร ทิศทีต่ิดตั้ง 
พื้นที่ตดิตั้ง 
(ตร.ม.) 

1 อาคารบริหารกลาง (อาคารสํานักงานอธิการบด ีหลังใหม) หันแนวใต 1,819.60 

2 อาคารเรียนรวม 25 ป หันแนวใต 260.00 
3 อาคารเรียนคณิตศาสตรและสถิติประยุกต ใต 135.00 

4 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใต 305.63 
5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น) หันแนวใต 336.00 
6 อาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใต 146.72 
7 อาคารยุพราชวิทยมงคล ใต 378.09 

8 อาคารสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ใต 254.04 

9 อาคารไบโอเทคโนโลยี 1 ใต 183.93 

10 อาคารไบโอเทคโนโลยี 2 ใต 317.46 

11 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ใต 44.92 

12 โรงพยาบาลสัตว ใต 79.00 

13 อาคารเรียนรวม 2 ใต 116.80 

14 อาคารเรียนสถาปตยกรรม ใต 73.35 

15 หอประชุมกาสะลองคํา ใต 490.50 

16 อาคารสํานักงานอธิการบด ี1 (หลังเกา) ใต 209.41 

17 อาคารคณะมนุษยศาสตร ใต 276.48 

18 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ใต 415.39 

19 โรงแรมราชภัฏอินน ใต 171.78 

20 อาคารสํานักวิชาทองเที่ยว ใต 358.47 

21 โรงจอดรถบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล ใต 384.00 

22 โรงจอดรถบริเวณสํานักอธิการบดี (เกา) ใต 143.38 
23 โรงจอดรถบริเวณอาคารอธิการบดีหลังใหม ใต 286.40 
24 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) ใต 187.59 
25 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะบดี) ใต 73.29 

รวม 7,447.23 

 


