




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
 1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ  ระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) พรอมติดตั้ง        .  
    จํานวน 1 ระบบ                                                                                               . 
2.                    คณะทํางานอนุรักษพลังงาน                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          1,881,600.00                                                  บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).      11 กุมภาพันธ 2562  
    เปนเงิน         1,881,600.00           บาท  
    ราคา/หนวย (ถาม)ี  
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1  บริษัท มัลติ โซลา จํากัด 
    5.2  บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเมนท จํากัด 
    5.3  บริษัท เจกา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     ๑. นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ รองผูอํานวยการดานอํานวยการ              ประธานกรรมการ 
    2. นายนรินทร           เจษฎาภูร ิ     เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย                    กรรมการ 
   ชํานาญงาน  
    3. นายสุระพันธ         กาสุนันท นายชางเทคนิคชํานาญงาน                       กรรมการ 
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                                   (    นายนรินทร       เจษฎาภูร ิ   ) 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) จํานวน 1 ระบบ 
1. ความเปนมา 

ตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดเขารวมโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ในหนวยงานภาครัฐกองทุน
เพ่ือสงเสริมอนุรักษพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพ่ือลดการใชพลังงานใน
หนวยงานของรัฐ  และเปนการสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐสรางเปนแหลงเรียนรูที่ประชาชนเขาถึงไดงาย 
ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ มีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนดาดฟาชั้น 9 ตึกวิเคราะห
บําบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาต ิพรอมระบบแสดงผล มีกําลังผลิตไฟฟา 44.80 kWp 
2. วัตถุประสงค 

1. ติดตั้งแผงโซลาเซลลแบบคริสตัลไลนซิลิคอน (Crystalline Silicon Solar Cell) ขนาดไมต่ํากวา  
44.80 kWp พรอมตอระบบ on grid เพ่ือลดการใชพลังงานในอาคารของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

3. ขอบเขตงาน 
3.1 ผูขายตองดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตามรายการที่กําหนดทุกรายการ รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน   
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี ้
       3.1.1ผูขายตองจัดหาแผงโซลาเซลลผลิตไฟฟาขนาดรวมไมนอยกวา 44.80 kWp ตามที่กําหนดใน

ขอกําหนดคณุลักษณะทางเทคนิคของงานอยางเครงครัด และติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือ

ดําเนินการใหแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณ และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

3.1.2 ผูขายตองจัดหาตัวแปลงไฟฟา (Inverter) แบบ Grid Connected ขนาดรวมไมนอยกวา 44.80 kWp 

การติดตั้งในอาคารของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

3.1.3 ผูขายตองจัดทํารูปแบบรายละเอียดการติดตั้งพรอมแบบของชุดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลล

แสงอาทิตยและจัดหาชุดโครงสรางและอุปกรณประกอบเพื่อสามารถใชงานไดตาม วัตถุประสงคและถูกตอง

ตามหลักวิศวกรรม พรอมลงนามรับรองโดยวิศวกรโยธา ผูมีอํานาจตามขอบเขตแหงวิชาชีพวิศวกร ท่ีมีการ

ควบคุมโดยสภาวิศวกร 

3.1.4 ผูขายตองจัดหาอุปกรณปองกันไฟกระโชก (Surge Protection Device) ทางดานไฟฟา

กระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) ชนิด 3 เฟส 

3.1.5 ผูขายตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณตัด-ตอวงจรไฟฟา ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย (ว.ส.ท) พรอมทั้งติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟาไหลยอนกลับ เขาสูระบบสายสงตาม

ขอกําหนดของการไฟฟานครหลวง 

3.1.6 ผูขายตองจัดหาพรอมติดตั้งระบบจายน้ํา, ทอน้ํา และ walk way เพื่อทําความสะอาด แผง

เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งครอบคลุมทั้งระบบ 
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3.1.7 ผูขายตองนําตัวนําแตละตัวตอกับแทงรากสายดินหรือระบบรากสายดิน โดยการ ออกแบบ

ระบบรากสายดินตอง เปนลักษณะที่ชวยใหกระแสฟาผาไหลลงดินไดโดย ท่ีเกิดแรงดันชวงกาวและแรงดัน

สัมผัสนอยที่สุด และมีความเสี่ยงของการ เกิดวาบไฟดานขางไปยังสวนโลหะที่อยูขางในหรืออยูใกลกับสิ่งปลูก

สรางนอยที่สุดดวย โดยมีคาความตานทาน ดินโดยรวมของระบบปองกันฟาผา มีคาไมเกิน 5 โอหม กอนท่ีจะ

ตอประสานกับระบบสาธารณูปโภคอ่ืนที่ไมใชสวนหนึ่งของระบบปองกันฟาผา ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง

ไฟฟาสําหรับประเทศไทย 

3.1.8 ผูขายตองจัดหาอุปกรณประกอบ เชนสายไฟฟา, สายสัญญาณ, ทอและรางรอยสาย ท่ีใช

สําหรับเพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณ และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

3.1.9 ผูขายตองดําเนินการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย รวมการ

ทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยน้ํา อยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนเวลา 5 ป  

3.2 วัสดุและอุปกรณ จะตองสอดคลองตามมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานใดตามที่ระบุ ดังตอไปนี ้
1) International Electro technical Commission (IEC) 
2) International Commission on Illumination (CIE) 
3) British Standard Specification (BS) 
4) American Society for Testing of Materials (ASTM) 
5) National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA) 
6) Underwriter’s Laboratory Inc. (UL) 
7) Deutsche Industrienormen (DIN) 
8) Verband Deutscher Electrotechniker (VDE) 
9) Japanese Industrial Standard (JIS) 
10) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
11) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 
4.1. ชุดผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย พรอมติดตั้งขนาดไมนอยกวา 44.80 kWp ชนิดคริสตัลไลนซิลิคอน 

(Crystalline Silicon Solar Cell)  มีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 แผงเซลลแสงอาทิตย เปนชนิดแบบคริสตัลไลนซิลิคอน (Crystalline Silicon Solar Cell) 

ตองมีพิกัดกําลังไฟฟาเอาตพุตสูงสุดไมนอยกวา 320Wp ตอแผง ที่เงื่อนไขการทดสอบ 
มาตรฐาน STC (Standard Test Conditions) ความเขมของแสงอาทิตย (Irradiance 
Condition) 1,000 W/m2 อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย 25 องศาเซลเซียส 
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4.1.2 แผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพ (Module Efficiency) ตองไมนอยกวา 16.5 % โดยระบุ

ขอมลูใน Catalogue หรือมีเอกสารรับรองจากผูผลิตอยางชัดเจน 
4.1.3 การตอวงจรระหวางเซลลตองใชแถบโลหะไมนอยกวา 3 แถบคูขนาน (3-Bus bars) เพ่ือให

เซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการทํางานตอเนื่องแมแถบโลหะใดจะไดรับความเสียหายก็ตาม 
โดยตองแสดงหลักฐานของกระบวนการ การผลิตดังกลาวประกอบการพิจารณา 

4.1.4 กรอบของแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองเปน Anodized Aluminum ที่สามารถปองกันการเกิด
สนิมและความแข็งแรงไมนอยกวาสารดังกลาว โดยมีความสูงของขอบเฟรม ไมนอยกวา 35 mm. 
เพ่ือปองกันปญหาจากแรงลมยก (Wind Load) อันจะมีผลตอ โครงสราง 

4.1.5 แผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงตองมี Integrated bypasses diode ตออยูภายในกลองตอ 
สายไฟ (Junction box) หรือขั้วตอสาย (Terminal box) หรือติดตั้งอยูในแผงเซลล โดย
ระบุขอมูลใน Catalogue หรือมีเอกสารรับรองจากผูผลิตอยางชัดเจน 

4.1.6 ดานหนาแผงเซลลแสงอาทิตยปดทับดวยกระจกนิรภัยกันแสงสะทอน (Anti-reflective 
Coating Tempered Glass ทนตอแสง UV มีความหนาของกระจกไมต่ํากวา 3 มิลลิเมตร 

4.1.7 ดานหลังแผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งกลองตอสายไฟฟา (Junction box) ที่มีการปดผนึกหรือมี
ฝาปดล็อคอยางมั่นคง สามารถทนตอสภาพอากาศ และสภาพแวดลอมไดดีดวยมาตรฐาน
การการปองกันระดับ IP67 เปนข้ันต่ํา และตองมีวัสดุปองกันการซึมเขาของน้ํา ภายใน
กลองสายไฟตองมีขั้วตอสายไฟที่ม่ันคงแข็งแรงทนทานตอสภาวะการใชงานภายนอกอาคาร
ได โดยการประกอบขั้วตอสายกลองสายไฟฟา (Junction box) ตองมีการ ประกอบภายใน
กระบวนการผลิตเดียวกันกับแผงฯ ตั้งแตตนจนถึงขั้นตอนบรรจุหีบหอ โดยตองแสดง
หลักฐานของกระบวนการการผลิตดังกลาว 

4.1.8 แผงเซลลแสงอาทิตยภายในจะตองมีการผนึกดวยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  
4.1.9 คา Power Tolerance 0 ถึง +3 % 
4.1.10 คา Temperature Coefficient of Power อยูระหวาง 0 ถึง - 0.42% ºC เม่ือทดสอบที่

สภาวะ STC (Standard Test Condition; TCPmpp) ที่คาความเขมแสงอาทิตย 1,000 วัตต
ตอตารางเมตร ณ อุณหภูมิแผงเซลล 25 องศาเซลเซียส โดยแนบหลักฐานหรือใบรบัรองแสดง 

4.1.11 แผงเซลลแสงอาทิตยที่นําเสนอทุกชุดและที่ใชติดตั้งเปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคา 
เดียวกัน และมีคากําลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกันทุกแผง 

4.1.12 ผูขายจะตองเสนอผลิตภัณฑแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคือ มาตรฐาน 
มอก. 1843-2553 และผานการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2580 - 2555 

4.1.13 แผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตร 
ฐาน ISO 9001 และ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001       
โดยจะตองแนบเอกสารหลักฐานการรับรองมาพรอมเอกสารเสนอราคา 
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4.1.14 แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเสนอราคาจะตองไดรับรองคุณภาพแผงเซลลแสงอาทิตยไมนอยกวา 

10 ป (Product Warranty) และรับประกันกําลังผลิตไฟฟาจะไมนอยกวา 80% (Linear 
Performance Warranty) ไมนอยกวา 25 ป 

4.1.15 ผูขายราคาติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยตองไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย อยาง
เปนทางการในการเสนอราคาสําหรับโครงการสถาบันมะเร็งแหงชาติ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการ
ซอมบํารุงรักษา รวมถึงอะไหลและอุปกรณประกอบในระยะยาว 

4.2 ตัวแปลงไฟฟาชนิดตอกับระบบจําหนาย (Grid Connected Inverter)  มีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1   อินเวอรเตอรชนิด Grid Tie Inverter  เปนเครื่องแปลงกระแสไฟฟาฯ Transformer Less 

โดยออกแบบใหสามารถเชื่อมตอรวมกับระบบไฟฟา (Grid Connected Inverter) ได
โดยตรงแรงดันไฟฟาขาออก (Voltage output) มีขนาด 400V ความถี่ 50 Hz 

4.2.2 เปนผลิตภัณฑอินเวอรเตอร (Inverter) ที่มีรายชื่อผลทดสอบเปนไปตามขอกําหนด การ
เชื่อมตอระบบโครงการไฟฟาฯ ของการไฟฟานครหลวง พรอมแนบหลักฐานหรือ ใบรับรอง 
แสดงโดยชัดเจน 

4.2.3 อินเวอรเตอรแบบ String Inverter ตองเปนชนิด 3 phases  
4.2.4 มีคุณสมบัติกระแสไฟฟา ดาน DC ดังนี ้

- รองรับแรงดันขาเขาสูงสุด (Max. DC Input Voltage) ไดไมต่ํากวา 900 VDC 

- รองรับกระแสไฟฟาสูงสุด (Max. Input Current) ไดรวมไมต่ํากวา 20 A 

- มี MPPT (Maximum Power Point Tracker) 1 ชุด ตอ 1 String 

4.2.5 มีคุณสมบัติกระแสไฟฟา ดาน AC ดังนี ้
- สามารถจายกระแสไฟฟาขาออกสูงสุด (Max/Rated Output Current) ไมต่ํากวา 20 A 

- สามารถใชงานกับระบบไฟฟา ชนิด 3 phases 

- มีพิกัดคาความถี่ของสัญญาณไฟฟา (Rated Frequency) เทากับ 50 Hz 
4.2.6 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

- สามารถทํางานในชวงอุณหภูมิ (Operating temperature range) -20°C ถึง +60 °C  

- มีระดับการปองกัน (Protection rating) IP65 หรือ IP66 หรือ IP67  

4.2.7 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาฯ ตองมีประสิทธิภาพสูงสุด (Max. Efficiency) ไมนอยกวารอยละ 97 
4.2.8 สามารถแสดงผลการทํางาน ณ.จุดติดตั้ง และรองรับการแสดงผลระยะไกล 
4.2.9 อินเวอรเตอร ตองมีความสามารถในการเชื่อมตอผาน port RS485 หรือ Ethernet (LAN)    
        ไมนอยกวา 1 ชุด 
4.2.10 เปนผลิตภัณฑที่มีการรับประกัน (Warranty) จากผูผลิตไมนอยกวา 10 ป นับถัดจากวันรับมอบ 

และมีหนังสือรับประกันจากผูแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย โดยจะตอง
แสดงเอกสาร หลักฐาน มาพรอมกับเอกสารเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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4.2.11  ผลิตภัณฑตองมีศูนยบริการซอมและบํารุงรักษา (Maintenance &Service Center) ใน

ประเทศไทย โดยจะตองแสดงเอกสารหลักฐาน มาพรอมกับเอกสารเสนอราคา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

4.2.12  ผูขายตองไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตอินเวอรเตอร ใหเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ ใน
การเสนอราคาสําหรับโครงการสถาบันมะเร็งแหงชาติ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการซอมบํารุงรักษา 
รวมถึงอะไหลและอุปกรณประกอบในระยะยาว 

4.3. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Solar Roof  
4.3.1    เปนเหล็กกลาชุบสังกะสีแบบจุมรอน (Hot Dip Galvanizing) และ อลูมิเนียม เกรด 6005-T5  
4.3.2   ระดับคุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีใชยึดแผงเซลลฯ สกรู หรือ เหล็กท่ีเปนสกรู ที่ใชยึดแผง

เซลลแสงอาทิตยและใชยึดชุดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองมีขนาดที่
เหมาะสมและเปนวัสดุที่ทําจากเหล็กกลาไรสนิม (stainless steel) ยกเวนอุปกรณจับยึด
แผงตองเปนอลูมิเนียมหรือเหล็กกลาไรสนิม  

4.3.3    มีสวนประกอบของแผนติดตั้งสายดิน (Grounding) ระหวางแผงกับราง และตูคอนโทรล       
มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 
พ.ศ.2545 (ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2551, 2556) 

4.3.4   ตองมีคูมือการติดตั้ง และเอกสารรับประกันสินคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 
อยางนอย 3 ชุด 

4.3.5   ผูผลิตมีการรับประกันสินคาอยางนอย 10 ป นับถัดจากวันรับมอบ 
4.3.6   ผูขายจะตองคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากน้ําหนักของอุปกรณ แรงลม ที่มีผลตอ

โครงสรางหลังคา ซึ่งตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมโยธา โดยตองมีวิศวกรโยธา
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปลงนามรับรองในรายการคํานวณและแบบ โครงสราง กําหนดให
ผูขายตองแนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร และตัวอยางการคํานวณที่สามารถทนตอ
แรงลมปะทะที่มีความเร็วไมต่ํากวา 20 เมตรตอวินาทีสําหรับการติดตั้งบนหลังคา  

4.4 อุปกรณควบคุมการตัด-ตอวงจรดานไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
4.4.1 อุปกรณควบคุมการตัด-ตอวงจรดานไฟฟากระแสตรง  

- เปนชนิด Molded case circuit breaker 
- เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน IEC 898 หรือ IEC 947-2 หรือเทียบเทา และมีพิกัด

กระแส Ampere trip, AT ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัด กระแสลัดวงจร (Isc)   
ที่สภาวะ STC 
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 4.4.2  อุปกรณควบคุมการตัด-ตอวงจรดานไฟฟากระแสสลับ 

- เปนชนิด Molded case circuit breaker 
- เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน IEC898 หรือ IEC 947-2  
- มีพิกัดกระแส Ampere trip ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกําลังไฟฟา (Rate 

Power) ที่ Unity power factor ของอุปกรณแปลงผันไฟฟา 
4.5. อุปกรณปองกันไฟฟากระโชก (Surge Protector)  

4.5.1 อุปกรณปองกันไฟฟากระโชกดานกระแสสลับ (AC Line Surge Protector)  
-  ติดตั้งในลักษณะตอขนานกับสายจายไฟฟาของระบบงาน ณ.ตําแหนงตู Main 

Distribution Board เปนตน โดยมีพิกัดทางไฟฟา 3 เฟส 220/380V, 50Hz 
-  จะตองมีสัญญาณแสดงใหทราบวาอุปกรณปองกันมีประสิทธิภาพการปองกัน ดีหรือเสีย  
-  ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO9001 และผลิตทดสอบเปนไปตามมาตรฐาน IEC 61643-1 

 -  ผลิตภัณฑรุนและยี่หอที่เสนอ ตองผานการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการใชงานไดจริง   
ตามมาตรฐาน IEEE  

 4.5.2 อุปกรณปองกันไฟฟากระโชกดานกระแสตรง (DC Line Surge Protector) 
 - เปนชนิดใชกับกระแสตรง DC รับแรงดันสูงสุด 1000 DCV 
 - สามารถทนแรงดนัไฟฟากระโชกถึง 40 KA 

 - ผลิตตามมาตรฐาน IEC61643-1 
 - ประยุกตใช Surge Protective Device ประเภท 2 

4.6 ระบบปองกันกําลังไฟฟาจายออก หากอยูในขอบเขตที่ตองเชื่อมตอกับระบบจายกําลัง ตามระเบียบ
ของการไฟฟานครหลวง วาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ผูขาย
ตองจัดใหมีอุปกรณและวิธีการตามขอกําหนด โดยมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขในการเชื่อมตอ กับระบบ
ไฟฟาที่การไฟฟานครหลวงยอมรับ  

4.7 สายไฟฟา  
4.7.1 เปนสายไฟชนิด Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไมนอยกวา 80˚C หรือ เปน

สายไฟฟาชนิด 0.6/1 KV CV ตามมาตรฐาน IEC 60502  
4.7.2 ดานไฟฟากระแสตรง มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 1.25 เทาของกระแส ลัดวงจรของ

ชุดแผงเซลลฯ (Isc) ที่สภาวะ STC 
  4.7.3 ดานไฟฟากระแสสลับ มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 1.25 เทาของกระแสไฟฟาสูงสุด 

ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 
  4.7.4 กรณีติดตั้งภายนอกตองเปนแบบทนรังสีอัลตราไวโอเลตหรือไดรับการปองกันดวยวิธีการรอยทอ

หรือใสราง 
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4.8 ทอรอยสายไฟ (Conduit System) และกลองรวมสาย (DC Junction Box) 

4.8.1 ทอรอยสายกําหนดใหใชทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี ชนิด IMC (Intermediate Metal 

Conduit) และเปนผลิตภัณฑไดรับการรับรอง มอก. 770-2533  

4.8.2 ทอรอยสายไฟตองยึดกับที่ใหมั่นคงดวยอุปกรณจับยึดที่เหมาะสม โดยตองมีระยะหาง ระหวาง 
จุดจับยึดไมเกิน 3.0 เมตร และหางจากกลองตอสายหรืออุปกรณตางๆไมเกิน 0.9 เมตร 

4.8.3 กลองรวมสาย (DC Junction Box) กําหนดเปนกลองพลาสติกแข็ง ชนิดใชงานกลางแจง 
(Outdoor type) และสามารถปองกันสิ่งรบกวนตาม Ingress Protection (IP) ที่ระดับ      
ไมนอยกวา IP65 โดยการติดตั้งขั้วตอสายไฟฟาภายในกลองรวมสายอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย  

 4.9 ระบบแสดงผลพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตได มีรายละเอียดประกอบดวย 
 4.9.1 ระบบเซ็นเซอรตรวจวัด ประกอบดวย เครื่องตรวจวัดความเขมแสง (Pyranometer) เซ็นเซอร
ตรวจวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Ambient Temperature Sensor) และเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ ของแผง
เซลลแสงอาทิตย (Module Temperature Sensor) 
 4.9.2 อุปกรณตรวจวัดการใชพลังงานและกําลังไฟฟา จากระบบสายสงของการไฟฟา และอุปกรณ
ตรวจวัดการใชพลังงานและกําลังไฟฟา จากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย เพ่ือสามารถแสดงใหเห็น
ไดวาปจจุบันทางอาคาร มีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาจากสวนใดเปนจํานวนเทาไรในชวงเวลาขณะนั้น ผาน
เครื่องคอมพิวเตอร และตองสามารถบันทึกเปนฐานขอมูล โดยตองสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังไดอยางนอย 
2 ป 
 4.9.3 คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน ของระบบผลิตไฟฟา ดวยเซลล
แสงอาทิตย ตองมีไมนอยกวาหัวขอดังตอไปนี้ 
   - สามารถเขากันไดกับอุปกรณตรวจวัดการใชพลังงาน และเซนเซอรตรวจวัดระบบฯ และ
ตัวแปลงไฟฟา ชนิดตอกับระบบจําหนาย (Grid Connected Inverter) 
   - สามารถตรวจเช็คสถานะการผลิตพลังงาน และสถานะการทํางานของระบบไดจากทุกที่
ผานระบบอินเตอรเน็ต 
   - สามารถแสดงสัญญาณความผิดพลาด (Alarm/Alert Signal) ท่ีเกิดขึ้นกับระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย มายังเครื่องคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล และสงสัญญาฯแจงไปยังผูเสนอราคา
โดยทันที เพ่ือที่ผูเสนอราคาจะตองเขามาดําเนินการแกไขใหระบบคืนสูสภาวะปกติภายใน 48 ชั่วโมง 
 4.9.4 ผูขายตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ที่สามารถรองรับระบบบริหารจัดการพลังงาน ของระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  
 
 
 
                             (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ      

         (นายนรินทร      เจษฎาภูริ)                           ( นายสุระพันธ       กาสุนันท ) 



-8-  
4.10 ระบบน้ําสําหรับการลางแผงเซลลแสงอาทิตย มีขอกําหนดดังนี ้

4.10.1. ระบบน้ําสําหรับการลางแผงเซลลแสงอาทิตยและขอกําหนดประกอบดวย 
- ทอน้ําที่ติดต้ังบนหลังคา ใชชนิดทอน้ําที่สามารถกันรังสียูวี และทนตออุณหภูมิสูง        

อยางนอย 70 องศาเซลเซยีสได 
- กอกนํ้าที่มีหัวขอตอแบบสวมเร็วสําหรับการสวมรวมกับสายยาง โดยจุดติดต้ังกอกน้ํา ตอง

อยูในรัศมีที่จะสามารถลางแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยางทั่วถึงในรัศมีจากกอกน้ํา ความยาวของสายยาง   
ไมนอยกวา 25 เมตร พรอมอุปกรณมวนเก็บสายยาง 

- แรงดันน้ําที่ปลายสายยางเมื่อตอกับกอกน้ําใหมีความเหมาะสม และสามารถใชงาน ลางแผง
เซลล แสงอาทิตยไดสะดวก 

- ติดตั้งปมน้ําแรงดันคงท่ี (Constant Pressure Water Pump) อัตราการไหลไมนอยกวา 
65 ลิตรตอนาที พรอมอุปกรณประกอบ จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด โดยตอเชื่อมเขากับระบบน้ํา
สําหรับการลางแผงเซลลแสงอาทิตย 
4.10.2. วัสดุและอุปกรณ Bolt, Screw และ Nut ที่ใชขันแนนยึดโครงสราง และระบบน้ําทั้งหมด

ตองทําจาก เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel)   
 

5. รูปแบบการติดตั้ง 
5.1 การตอวงจรแผงเซลลแสงอาทิตย ตองเปนไปตามหลักวิชาการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย โดยอางอิงตามมาตรฐาน มอก.2572 และการติดตั้งทางไฟฟา-ระบบจายกําลังไฟฟาพลังแสงอาทิตย หรือ
ตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 ถาการติดตั้งระบบไฟฟาในสวนที่นอกเหนือจากมาตรฐาน มอก.2572 และการติดตั้ง
ทางไฟฟา-ระบบจาย กําลังไฟฟาพลังแสงอาทิตย หรือตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 ของโครงการ ตองเปนไป
ตามหลักวิชาการมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

กําหนดระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
7. วงเงินในการจัดหา  

เปนไปตามเงื่อนไขของโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ วงเงินจํานวน 
1,881,600.00 บาท 
8. การสงมอบพสัด ุ 
 ผูขายจะตองสงมอบที่ไดดําเนินการแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของผูซื้อ ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา โดยจะตองสงมอบพัสดุและใบอนุญาตที่เก่ียวของรวมทั้งเอกสารตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

                             (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ      

         (นายนรินทร      เจษฎาภูริ)                           ( นายสุระพันธ       กาสุนันท ) 
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10. คาปรับ 
 - ในกรณีผูขายดําเนินการไมเสร็จสิ้นและครบถวนตามเงื่อนไขของการสงมอบ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะ
ดําเนินการปรับผูขายในอัตรา 0.2% ของราคาสิ่งของทั้งหมดตอวัน  
11. การจายเงิน 
 สถาบันมะเร็งแหงชาติจะจายเงินใหแกผูขายก็ตอเมื่อผูขายสามารถสงมอบ ตามเงื่อนไขของการสงมอบงาน 
และเมื่อสถาบันมะเร็งแหงชาติไดรับเงินสนับสนุนจาก พพ. ในโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณใน
โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ครบถวนแลวเทานั้น และหากทางสถาบันมะเร็งแหงชาติไมไดรับเงิน
สนับสนุนจาก พพ. ใหถือวาสัญญาเปนอันยกเลิก โดยผูขายไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแหงชาติได  
12. เงื่อนไข 
 12.1 การรับประกัน  

(1) ผูขายตองรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ทั้งระบบ 

(ยกเวนแผงเซลลแสงอาทิตย, เครื่องแปลงกระแสไฟฟา และสวนของงานโครงสราง) ในระยะเวลา

อยางนอย 2 ป นับถัดจากวันรับมอบ ในกรณีที่เกิดความบกพรองจากการประกอบ หรือของชิ้นสวน

จากโรงงาน จะตองนําชิ้นสวนมาเปลี่ยนหรือซอมแซมใหใชงานไดตลอด ระยะเวลาการรับประกัน 

(2) ผูขายตองดําเนินการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย รวมถึงการลางทําความสะอาด

แผงเซลลแสงอาทิตยดวยน้ํา ปละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับถัดจากวันรับมอบ 

(3) ผูขายจะตองรบัประกันอุปกรณแผงเซลลแสงอาทิตย และเครื่องแปลงกระแสไฟฟาไมนอยกวา 10 ป 

นับถัดจากวันรับมอบ พรอมรับประกันประสิทธิภาพ (Performance Warranty) ไมต่ํากวา 80% 

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 10  ป นับถัดจากวันรับมอบ 

(4) ผูขายจะตองรับประกันโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย และระบบน้ําสําหรับการลางแผง

เซลลแสงอาทิตย เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป นับถัดจากวันรับมอบ 

 

 

 

                             (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ      

         (นายนรินทร      เจษฎาภูริ)                           ( นายสุระพันธ       กาสุนันท ) 
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12.2 ความรับผิดชอบ  

12.2.1 ผูขายตองตรวจสอบรายการและขอกําหนดตางๆ จนเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

- การเสนอรายละเอียดวัสดุอุปกรณเพ่ือขออนุมัต ิ

- ผูขายตองจัดหารายละเอียดของวัสดุ อุปกรณเสนอเพ่ืออนุมัติกอนดําเนินการใดๆ  

- รายละเอียดวัสดุอุปกรณแตละอยางใหเสนอแยกกัน โดยรวบรวมขอมูลเรียงลําดับ 

ใหเขาใจงาย พรอมทั้งแนบเอกสารการสนับสนุน เชน รายละเอียดทางเทคนิคของวัสด ุ 

โดยมีเครื่องหมายชี้บอก รุน ขนาด และความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- ผูขายตองสงสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟาและ

สาขาวิศวกรรมโยธา พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ 

- ผูขายตองทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑระหวางคุณสมบัติเฉพาะที่

สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินคาที่เสนอราคาโดยแสดงวา

คุณสมบัติดังกลาวตรงตามขอกําหนดหรือดีกวา ทั้งนี้ตองทําเครื่องหมายหรือสวน แสดง

ขอกําหนดในแคตตาล็อก หรือเอกสารอางอิงใหชัดเจน 

- อุปกรณประกอบทั้งหมด ตองเปนชุดใหมตามขอกําหนด เพ่ือใหสามารถทํางานได  

อยางสมบูรณ 

- รับประกันทรัพยสินของผูซื้อใหอยูในสภาพสมบูรณ 

12.2.2 การปองกันการผุกรอน ผิวงานทั้งหมดตองผานการปองกันการผุกรอนหรือการทาสี กอน
นําไปใชงาน เครื่องวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ผานการปองกันการผุกรอน และการทาสีแลว จากโรงงานผูผลิต 

12.2.3 อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความไมสมบูรณของโครงสรางหลังคา หรือความเสื่อมสภาพในวัสดุ
อาคารที่เก่ียวของกับการยึดจับโครงสรางแผงเซลลแสงอาทิตย ทางผูขายตองดําเนินการจัดหาวัสดุทดแทน
หรือแกไขจนสามารถดําเนินการ ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยใหแลวเสร็จสมบูรณ โดยไมกระทบตอวงเงินการ
จัดซื้อจัดจางของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

12.2.4 ในการขออนุญาตเชื่อมตอระบบกับการไฟฟานครหลวง หนวยงานทองถิ่น หรือสวนงานที่
เกี่ยวของ ผูขายมีหนาที่เปนผูจัดหาจัดเตรียมเอกสารและประสานงาน รวมถึงออกคาใชจายในการขอ
ใบอนุญาต ผูขายตองรับผิดชอบทั้งหมด ตามระเบียบของการไฟฟานครหลวงและหนวยงานที่เก่ียวของโดยไม
กระทบกับวงเงินในการจัดหาของสถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อใหการเชื่อมตอระบบเปนไปอยางสมบูรณ 
ถูกตองตามระเบียบแบบแผนและกฎหมาย จนไดรับใบอนุญาต ที่เกี่ยวของในโครงการทั้งหมด ภายใน
ระยะเวลา 240 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 
                             (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ) 

 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ      

         (นายนรนิทร      เจษฎาภูริ)                           ( นายสุระพันธ       กาสุนันท ) 
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12.2.5 หากเกิดความเสียหายแกระบบสงไฟฟาของการไฟฟานครหลวง หนวยงานทองถ่ิน หรือสวน

งานที่เก่ียวของ อันมีสาเหตุแนชัดวาเกิดจากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ท่ีผูขายไดติดตั้งใหแก 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ คาเสียหายที่หนวยงานภายนอก เรียกเก็บกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ ทางผูขายตอง

รับผิดชอบในคาเสียหายดังกลาว 

12.3 ประสบการณ 

12.3.1 ผูขายจะตองมีประสบการณทางดานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย วาเปนผู

ดําเนินงานดานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย มีขนาดผลงานรวมไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต 

โดยผลงานตองเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน และมีหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาคูฉบับหรือเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาแสดงในวัน

เสนอราคา โดยจะตองเปนผลงานที่ไดดําเนินการแลวเสร็จครบถวนตามสัญญา มาในระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

นับจากวันที่ยื่นเสนอราคานี ้

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

                             (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ) 

 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ      

         (นายนรินทร      เจษฎาภูริ)                           ( นายสุระพันธ       กาสุนันท ) 
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