
ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

 
 

ฉบับปรับปรุง 
รางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR)  

โครงการ ระบบเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังไฟฟาบนหลังคาศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ 
จังหวัดนครสวรรค ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 1 รายการ (ครั้งท่ี 3) 

ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

1. ความเปนมา    

ปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึน ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และจำนวน 
ประชากร  สวนทางกับปริมาณการผลิตไฟฟาในปจจุบัน ซ่ึงการผลิตไฟฟาในประเทศพ่ึงพาแหลงผลิตไฟฟา
สวนใหญจากกาซธรรมชาติ  ถานหิน น้ำมัน รวมท้ังพลังงานน้ำ พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย  และยังมี
การนำเขาไฟฟาจากตางประเทศ เนื่องจากการผลิตไฟฟาภายในประเทศยังไมพอเพียงตอความตองการ
ไฟฟาในประเทศ  ดังนั้น แนวทางการลดพลังงานการใชไฟฟาจึงเปนแนวทางท่ีสำคัญท่ีจะใหประเทศมี
เสถียรภาพความม่ันคงทางพลังงานตอไป โดยมาตรการการลดไฟฟาท่ีสำคัญ คือ สรางความตระหนักให
ประชาชนถึงวิกฤตพลังงานของประเทศ การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหใชพลังงานอยางคุมคา รวมท้ังการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด ไมวาจะเปนพลังงานน้ำ  พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย  ซ่ึงจะเปน
พลังงานจากธรรมชาติ ท่ียั่งยืนโดยไมสงผลตอมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม 

                     ศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค เปนกลุมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
2 ชั้น พ้ืนท่ีท้ังหมด 83 ไร มีการใชไฟฟาในอาคารสูง ซ่ึงในปจจุบันมีภาระคาไฟฟาเฉลี่ย เดือนละ 300,000 
บาท โดยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามจำนวนผูปวยและผูท่ีเขามารับบริการในอาคารศูนยการแพทยมหิดลบำรุง
รักษ จังหวัดนครสวรรค 
                         โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการทำระบบเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟาบนหลังคาเพ่ือลดคาไฟฟา และยังสอดคลองกับนโยบาย GREEN & 
CLEAN Hospital ซ่ึงเรื่องนี้อยูในกิจกรรม GREEN  คือ E : Energy คือ การจัดการดานพลังงาน สอดคลอง
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลโดยใชหลักการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน ซ่ึงอยูในนโยบายท่ี
กำหนดใหมีการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Sustainable and Ecological Sanitation) 
คือ กลยุทธ CLEAN และกิจกรรม GREEN จะสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูมาใชบริการในการ
รณรงค และขยายผลสูสังคมได    ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งตองเตรียมดำเนินการติดตั้งระบบเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังไฟฟาบนหลังคาศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค ตำบล     
เขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพ่ือยกระดับโรงพยาบาลไปสูการเปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

 
2. วัตถุประสงค 
 งานระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังไฟฟานี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา   
ณ ศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค 

2. เพ่ือเปนการลดคากระแสไฟฟาของศูนยการแพทยมหิดลนครสวรรคและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือใหศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรคเปนตนแบบในการสาธิตระบบการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีเปนพลังงานสะอาดใหหนวยงานราชการตางๆ และประชาชน 
ตลอดจนผูท่ีสนใจศึกษาเปนแบบอยางในดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนเปนการชวยลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

4. เพ่ือเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค และ
จังหวัดใกลเคียงใหเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในกาอนุรักษพลังงาน และใชพลังงานอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
3. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ   

            1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
            2.   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            3.   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
            4.  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

            5.   ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
            6.   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            7.   เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือท่ีจะ
ดำเนินการจัดจางครัง้นี้    

            8.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ในการยื่นขอเสนอครั้งนี้ 
            9.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง 
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           11.  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางใน
วงเงินไมนอยกวา 5,000,000  บาท (หาลานบาทถวน) เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือซ่ึงผลงานดังกลาวตองเปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้น
และเปนสัญญาท่ีผูยื่นขอเสนอไดทำงานเสร็จตามสัญญา ซ่ึงไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว 
  ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางสำหรับงานนี้หมายถึง
ประสบการณและผลงานกอสรางหรืองานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 
(Solar Rooftop)  

        12. ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดเตรียมใหมีบุคคลผูรับผิดชอบโครงการระบบเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังไฟฟาบนหลังคาศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค ตำบลเขาทอง 
อำเภอพยุหะคีรี จงัหวัดนครสวรรค      

          (1)  ผูจัดการโครงการ  
                               -  มีประสบการณในการทำงานดานงานระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ไมนอยกวา 5 ป และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
ระดับไมนอยกวาภาคีวิศวกร โดยใหแสดงหลักฐานผลงานท่ีสามารถตรวจสอบได        

   (2) วิศวกรไฟฟา  จำนวนอยางนอย 1 คน 
                                -  มีประสบการณในการทำงานดานงานระบบผลิตไฟฟาพลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ไมนอยกวา 2 ป โดยใหแสดงหลักฐานผลงานท่ีสามารถตรวจสอบ
ตองได 
                                -  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไมนอยกวาระดับภาคีวิศวกรไฟฟากำลัง 

                      -  ตองอยูปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดชวงการกอสรางงานระบบไฟฟา  
                         ณ สถานท่ีกอสราง 
          (3) วิศวกรโยธา  จำนวนอยางนอย 1 คน 

                                -  มีประสบการณในการทำงานดานงานระบบผลิตไฟฟาพลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ไมนอยกวา 2 ป โดยใหแสดงหลักฐานผลงานท่ีสามารถตรวจสอบ
ตองได 
                                -  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไมนอยกวาระดับภาคีวิศวกร 

                      -  ตองอยูปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดชวงการกอสรางงานโครงสรางอาคาร  
                         ณ สถานท่ีกอสราง 
         (4)  เจาหนาท่ีความปลอดภัย (หัวหนางานหรือวิชาชีพ) จำนวนอยางนอย 1 คน 

- มีประสบการณทำงานดานความปลอดภัยในงานกอสราง ไมนอยกวา 2 ป  
- มีใบประกอบวิชาชีพเจาหนาท่ีความปลอดภัย (หัวหนางานหรือวิชาชีพ) 
- ตองอยูปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดชวงการกอสราง  
     ณ สถานท่ีกอสราง 

                    ผูยื่นเสนอราคาท่ีเปนผูชนะการเสนอราคา จะตองจัดสงรายชื่อบุคคลผูรับผิดชอบโครงการ 
และผูปฏิบัติงานในโครงการ พรอมหลักฐานตามท่ีกำหนด ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันท่ีประกาศผลผูชนะ
การเสนอราคา 
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 13. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

               กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก
จะตองเปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขา..............ไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวม
คาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลาง
หรือไมก็ได 

                 สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

 

    กรณีวงเงินคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไป ใหกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้  
 14. เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลาง    
(กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกำหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองข้ึนทะเบียนผูประกอบการไว
กับกรมบัญชีกลาง) 

(กรณีท่ีพิจารณาเห็นวาลักษณะงานเปนไปตามประเภทสาขางานกอสราง ดังนี้ สาขางานกอสราง
ทาง, สะพาน, ทางและสะพานพิเศษ, ชลประทาน,  เข่ือนปองกันตลิ่งและชายฝง ตามหนังสือคณะกรรมการ
ราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563)  

4. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติท่ีกำหนดเพ่ิมเติม และท่ีกำหนดขอบเขต
ของงาน) 
    (1) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง (กรณีเปนผลงานเอกชนตองมี
หลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวยทุกงวด) 
กรณีไมมีหนังสือรับรองผลงานใหยื่นสำเนาสัญญาคูฉบับ,ใบแสดงปริมาณวัสดุ พรอมใบตรวจรับงานงวด
สุดทายแทน 
   (2) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ  
        เปน SMEs) 
   (3) แผนการทำงาน  

5. รายละเอียดของงาน 
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย เปนระบบ Grid Connected  

(On-Grid) โดยเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) จะผลิตกระแสไฟฟา (DC) จายใหอุปกรณแปลงผันไฟฟา 
(Inverter) แปลงไฟฟากระแสตรง (DC) ไปเปนกระแสไฟฟาสลับ (AC) และเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา
กระแสสลับ (AC) จากระบบจำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจายไฟฟาเขาสูอุปกรณตาง ๆ (Load) 
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โดยจะนำพลังงานไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) ไปใชกอน แตหากเม่ือพลังงานไฟฟาไม
เพียงพอจึงจะดึงไฟฟาจากระบบจำหนายของการไฟฟาฯ มาใช  โดยสามารถแสดงผลการผลิตไฟฟาผาน
เครื่องวัดการใชไฟฟาแบบดิจิตอล LED  และสามารถตรวจสอบการแสดงผลการผลิตไฟฟาผานจอโทรทัศน 
ขนาดกำลังผลิตรวมไมนอยกวา 230.40 kWp ทำการติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ศูนยการแพทย
มหิดลบำรุงรักษ  จังหวัดนครสวรรค โดยดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) 
5.1.1 ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิดผลึก (Crystalline Silicon) ตองมีพิกัด 

กำลังไฟฟาเอาตพุต สูงสุดไมนอยกวา 400 วัตตสูงสุด (Wp) ตอแผง จำนวนกำลังผลิตรวมไมนอยกวา 
230.40 kWp พรอมอุปกรณประกอบติดตั้งบนหลังคา 

5.1.2 ติดตั้งอุปกรณแปลงผันไฟฟา ขนาดพิกัดไมนอยกวา 20,000 วัตต จำนวนไม 
นอย 10 ชุดพรอมอุปกรณประกอบ 

5.1.3 ติดตั้งสายไฟฟา Photovoltaic (PV1 -F) ขนาดอางอิงตามแบบ (สายวงจร)  
และสายไฟฟา IEC-01 (THW) ขนาดอางอิงตามแบบ (สายดิน) ในรางเดินสายไฟฟาหรือทอรอยสายไฟฟา 
ระหวางชุดแผงเซลลแสงอาทิตยผาน DC CONBINER BOX และเชื่อมตอกับอุปกรณแปลงผันไฟฟา พรอม
อุปกรณประกอบ 

5.1.4 ติดตั้งสายไฟฟา IEC-01 หรือ สายไฟฟา CV-FD (ขนาดอางอิงตามแบบ) ในทอ 
รอยสายไฟฟาชนิด EMT หรือ IMC (ขนาดอางอิงตามแบบ) ตอระหวาง
อุปกรณแปลงผันไฟฟาผานตูไฟฟา AC Panel และเชื่อมตอเขากับตู MDB 
(Load) หรือท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด พรอมอุปกรณประกอบ  

5.1.5 การตอ PV-Array ตองตอผานตู DC Combiner box ไปอุปกรณแปลงผัน 
ไฟฟา (Grid Connected Inverter) ผานตูคอนโทรล AC Panel พรอมเชื่อมตอเขากับโหลดภายในอาคาร 

5.1.6 ติดตั้งตูไฟฟาชนิดฝาปดพรอมติดตั้งอุปกรณ (DC Combiner box) และ DC  
Circuit Breaker 

5.1.7 ติดตั้งตูไฟฟาชนิดฝาปดพรอมติดตั้งอุปกรณ (AC Panel) เครื่องวัดการใช 
ไฟฟาแบบ Digital และ AC Circuit Breaker  

5.1.8 ติดตั้งเครื่องโทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับการ 
แสดงผลการผลิตไฟฟา ของระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เชน แรงดันไฟฟา 
กระแสไฟฟา กำลังไฟฟา พลังงานไฟฟา เปนตน 

5.1.9 ติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับ Monitor ระบบพลังงานแสงอาทิตย โดยทำการ 
ติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch , สายสัญญาณ CAT 6 UTP CABLE และระบบสายสัญญาณ  
Fiber Optic เดินในทอรอยสาย EMT หรือ IMC และทำการเชื่อมตอเขากับระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย 
และระบบสื่อสารของศูนยการแพทยฯ พรอมหนาจอแสดงผลการทำงานของระบบตาง ๆ และติดตั้งเตารับ
คอมพิวเตอร (LAN) สำหรับการเชื่อมตอ 
                         5.1.10 กอสรางหองติดต้ังเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Room) ตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

               5.1.11 ผูรับจางตองประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการอนุญาตเชื่อมตอระบบ  
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) กับระบบจำหนายของการไฟฟา
สวนภูมิภาคใหแลวเสร็จ และใหมีวิศวกรไฟฟาผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม        
สาขาไฟฟากำลังจากสภาวิศวกร ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกำหนด/
ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือแสดงใหผูรับการติดตั้งเห็นวาระบบสามารถทำงานผลิตไฟฟาได 



ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

 
 

5.1.12 งานสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจาก 
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ือใหระบบไฟฟาของมหาวิทยาลัยฯ ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูรับจางจะตองดำเนินการท้ังหมดใหแลวเสร็จ โดยพิจารณาจากขอกำหนด รายละเอียด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และการติดตั้งจะตองเปนไปตามมาตรฐาน 
                       

6. ขอกำหนดท่ัวไป 
 6.1 สถาบันมาตรฐาน  

  ถามิไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืนมาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ การประกอบและการติดตั้ง
ท่ีระบุไวในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบเพ่ือใชงานอางอิงสำหรับงานสัญญาในโครงการนี้ถือใหเปน
มาตรฐานของสถาบันท่ีเก่ียวของอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก.  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ข.  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ค.  กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ง.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
จ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ฉ.  การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ช.  วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ซ.  สถาบันอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปและไดรับความเห็นชอบจากเจาของโครงการ 
 

 6.2 สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณท่ีใชงานตามสัญญานี้ อนุมัติใหทดสอบใน

สถาบันดังตอไปนี้  
ก.  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ข.  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ค.  กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ง.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
จ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ฉ.  การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ช.  สถาบันอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปและไดรับความเห็นชอบจากเจาของโครงการ 
 

 6.3 ลักษณะท่ัวไป 
  งานติดตั้งอุปกรณระบบพลังงานทดแทนภายในอาคารศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ 

นครสวรรค หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองดำเนินการจัดหา ติดตั้งวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชอ่ืน ๆ ท้ังหมดใหเปนไปตามขอกำหนด ตำแหนงติดตั้งตามท่ีกำหนด อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดท่ีจำเปนตองจัดหาติดตั้งเพ่ิมเติม ท้ังนี้ตองไดรับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการติดตั้ง เพ่ือใหงานสมบูรณตามหลักวิชาการยิ่งข้ึน  
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 6.4 พนักงาน 

  6.4.1 ผูรับจางตองจัดหา ผูจัดการโครงการ วิศวกร หัวหนาชางและชางชำนาญงาน ท่ีมี
ประสบการณ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายเขามาปฏิบัติงาน
โดยมีวิธีการจัดงานและทำงานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและมีจำนวนเพียงพอ
สำหรับการปฏิบัติงานไดทันทีและแลวเสร็จทันตามความประสงคของเจาของ
โครงการ 

  6.4.2 วิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธา ผูรับผิดชอบโครงการของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบใน
การดำเนินงาน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งใหเปนไปตามแบบรายการและ
ขอกำหนดใหถูกตองตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซ่ึงเปนท่ียอมรับ การลงนามใน
เอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเปนความผูกพันของผูรับจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจาง
จะยกขออางถึงการท่ีตนไมทราบขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือประโยชนของตนมิได 

6.4.3 ผูรับจางจะตองมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน หรือสูงกวา  
        จำนวนไมนอยกวา 1 คน ตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความ   
        ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน   
6.4.4 ผูรับจางตองมีบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมีคุณวุฒิในสาขาอาชีพ หรือ มีทักษะทางไฟฟาท่ี 

ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ท่ีรับรองโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานฯ 
กระทรวงแรงงาน สาขา อาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ข้ึนไปในการ
ปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  
 

  6.4.5 เจาของโครงการสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นวาฝมือการ
ปฏิบัติงานไมดีพอหรืออาจเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดอันตราย ผูรับจางตอง
จัดหาพนักงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมาทำงานแทนโดยทันทีและคาใชจายใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

 6.5 กรณีผูขอรับราคากลางไปตามระเบียบฯ หากผูยื่นขอเสนอ เสนอตามราคากลาง  และไดรับ
คัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา  ผูยื่นขอเสนอหามอางวาไมสามารถปฏิบัติงานได  มหาวิทยาลัยฯ   
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับฟงเหตุผลดังกลาว ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายการตาม
สัญญาจางทุกประการโดยไมสามารถคิดคางานและเวลาเพ่ิมได 
 6.6 หากผูยื่นขอเสนอพบวามีรายการท่ีตองเสนอราคาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากแบบบัญชีแสดง
ปริมาณงาน วัสดุและราคา ใหเพ่ิมเติมรายการตอจากรายการสุดทายของบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและ
ราคา หามมิใหแทรกรายการ ท้ังนี้เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 
 6.7 ผูรับจางตองจัดตูคอนเทนเนอรสำหรับเก็บวัสดุและเครื่องมือ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะชี้
ตำแหนงวางให หากมหาวิทยาลัยฯ จัดหาหองสำหรับเก็บวัสดุและเครื่องมือไดนั้น จะคิดคาเชาตามอัตราท่ี
กำหนดไว 
 6.8 ผูรับจางจะตองจัดทำเครื่องหมายความปลอดภัยในการทำงานใหเห็นชัดเจน และตองมี
เครื่องหมายแจงเตือนผู ท่ีสัญจร หรือนักศึกษา บุคลากร ใหเห็นชัดเจนเพ่ือปองกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติงาน  
 6.9  ผูยื่นขอเสนอจะตองทำการประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย โดย
ใชโปรแกรมจำลอง (Simulation) ท่ีเปนท่ียอมรับ และตองมีคา Performance Ratio (PR) ไมต่ำกวา 78% 
ทุกจุดท่ีมีการติดตั้ง โดยเชื่อมตอไปยังตู MDB หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ในแตละอาคารท่ีทำการติดตั้ง 
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ยื่นมาพรอมเอกสารประกวดราคา หากผูยื่นเสนอราคารายใดไมไดจัดทำเอกสารดังกลาว หรือจัดทำไม
ครบถวน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาผูยื่นเสนอราคารายนั้น 
 6.10  ผูยื่นขอเสนอจะตองคำนวณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟา ท้ังฝงกระแสตรง (DC) และ     
ฝงกระแสสลับ (AC) โดยคาแรงดันไฟฟาท่ีสูญเสียในสายไฟ ฝง DC ตองไมเกิน ๓% ท่ีพิกัดจายกระแสไฟฟา
สูงสุด (Imp) ของแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีสภาวะ STC และแรงดันไฟฟาท่ีสูญเสียในสายไฟฝง AC ตองไมเกิน 
๓% โดยเทียบกับคาแรงดันไฟฟาดาน Output ตามพิกัดท่ี Utility power factor ยื่นมาพรอมเอกสาร
ประกวดราคา หากผูยื่นเสนอราคารายใดไมไดจัดทำเอกสารดังกลาว หรือจัดทำไมครบถวน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาผูยื่นเสนอราคารายนั้น 
             6.11  ผูยื่นขอเสนอจะตองทำการประเมินคาพลังงานท่ีผลิตได เปนรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน
และรายป คาความสูญเสียตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบฯ โดยใชโปรแกรมจำลอง (Simulation) ท่ีเปนท่ียอมรับ 
ยื่นมาพรอมเอกสารประกวดราคา หากผูยื่นเสนอราคารายใดไมไดจัดทำเอกสารดังกลาว หรือจัดทำไม
ครบถวน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาผูยื่นเสนอราคารายนั้น 
              6.12  ผูยื่นขอเสนอจะตองทำการจำลองสภาพการเกิดเงาบังจากสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 
(Shading Simulation) ท่ีเกิดข้ึนในระบบฯ ในชวงเวลา 09.00 น., 11.00 น.,13.00 น. 15.00 น. โดยใช
โปรแกรมจำลอง (Simulation) ท่ีเปนท่ียอมรับ ยื่นมาพรอมเอกสารประกวดราคา หากผูยื่นเสนอราคาราย
ใดไมไดจัดทำเอกสารดังกลาว หรือจัดทำไมครบถวน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไมรับ
พิจารณาผูยื่นเสนอราคารายนั้น 
 6.13 สำหรับการออกแบบและการติดตั้งระบบโครงสรางตาง ๆ จะตองเปนไปตามมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภฉบับลาสุด สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
จะตองเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือฉบับลาสุด มาตรฐานการ
ติดต้ังทางไฟฟาระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ใน พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ  (ย ก เว น เรื่ อ ง  Arc Fault Circuit Interrupter, AFCI) แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ท่ีติดตั้งบนหลังคา การติดตั้งทางไฟฟา-ระบบจายกำลังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 มอก. 2572  หากมาตรฐานดังกลาวไมไดกำหนดไวใหใชมาตรฐานสากลแทน และเพ่ือใหการติดตั้งเปนไปโดย
ถูกตองตามแบบและตรงตามวัตถุประสงค สิ่งใดท่ีผูรับจางสงสัยตองสอบถามจากผูควบคุมงานของ ศูนย
การแพทยมหิดลบำรุงรักษ  จังหวัดนครสวรรค กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

6.14 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอทางเทคนิคของวัสดุ อุปกรณท่ีตองใชในการดำเนินการจัดหา
และติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวย แคตตาล็อคทุกรายการ คุณลักษณะเฉพาะ
และเอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติ รายละเอียดของอุปกรณตางๆท่ีใชในการติดตั้งระบบ ตามขอกำหนดอยาง
ครบถวน โดยระบุยี่หอ รุน ของอุปกรณท่ีเสนอ พรอมทำเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณบงชี้ตรงขอความท่ี
แสดงคุณสมบัติท่ีเปนไปตามขอกำหนดแตละขออยางชัดเจน พรอมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค 
โดยผูยื่นเสนอราคาจะตองลงนามกำกับบนแคตตาล็อค  และเอกสารคุณสมบัติอุปกรณ ตามขอกำหนดอยาง
ครบถวนทุกหนา  พรอมประทับตราบริษัท / หาง โดยยื่นมาพรอมเอกสารประกวดราคา หากผูยื่นเสนอ
ราคารายใดไมไดจัดทำเอกสารดังกลาว  หรือจัดทำไมครบถวน คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด
ราคาจะไมรับพิจารณาผูยื่นเสนอราคารายนั้น 
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7. สถานท่ีติดตั้งระบบ 
ศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ  จังหวัดนครสวรรค 
ท่ีตั้ง 402/1 หมู 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  60130 
พิกัด  15°34'38"N 100°09'10"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค   

8.1 คุณลักษณะของแผงเซลลแสงอาทิตย 
8.1.1 แผงเซลลแสงอาทิตยเปนแผงชนิด ชนดิ Crystalline Silicon แบบ Half-cut cell 

แผงเซลลฯ ทุกแผงตองเปนยี่หอ รุนเดียวกันและมีคากำลังไฟฟาสูงสุดขนาดไม
นอย 400 วัตตตอแผง เหมือนกันทุกแผง 

8.1.2 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 61215 เลม 
1(1)-2561,มอก. 2580 เลม 2-2562  

8.1.3 แผงเซลลแสงอาทิตยตองมีการผนึกดวยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl 
Acetate (EVA) หรือ วัสดุอ่ืนท่ีคุณสมบัติเทียบเทา หรือ ดีกวา 

8.1.4 ตองมี Integrated bypass diode ตอวงจรอยูภายในกลองตอสายไฟ (Junction 
box) หรือ ข้ัวตอสาย (Terminal box) หรือติดตั้งอยูภายในแผงเซลลฯ เพ่ือชวย 
ใหการไหลของกระแสไฟฟาเปนสม่ำเสมอ ในกรณีท่ีเกิดเงาบังเซลล โดยระบุ
ขอมูลใน Catalogue หรือมีเอกสารรับรองจากผูผลิตอยางชัดเจน   

8.1.5 มีคาคุณสมบัติทางไฟฟาตามมาตรฐานการทดสอบภายใตสภาวะ Standard Test  

Condition (STC) ดังนี้ 

8.1.5.1 มีคาประสิทธิภาพของแผงฯ (Module Efficiency) ตองมีคาไมต่ำกวา 

20.4% หรือดีกวา 
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8.1.5.2 มีคา Power Output Tolerance 0 ถึง +3% หรือดีกวา 

8.1.5.3 คากำลังไฟฟาสูงสุดของแผงฯไมต่ำกวา 400 วัตต ท่ีคาความเขมแสง 

1000 W/m2 อุณหภูมิ 25 ºC AM 1.5 

8.1.5.4 Temperature Co-efficient of Max Power ไมต่ำกวา -0.36% ตอ

องศาเซลเซียส 

8.1.5.5 สามารถรองรับพิกัดแรงดันระบบดานไฟฟากระแสตรง (Maximum 

System Voltage) ไดไมต่ำกวา 1000V 

8.1.5.6 Operating Voltage (Vmpp) ไมต่ำกวา 40.9V 

8.1.5.7 Operating Current (Impp) ไมต่ำกวา 10.04A 

8.1.5.8 Open Circuit Voltage (Voc) ไมต่ำกวา 49.5V 

8.1.5.9 Short Circuit Current (Isc) ไมต่ำกวา 10.63A 

8.1.4.10Junction Box มีคา Protection Rating ไมนอยกวา IP68 

8.1.6 กรอบแผงเซลลแสงอาทิตย (Frame) ทำจาก Anodized Aluminium Alloy 

หรือวัสดุปลอดสนิม ทนทานตอสภาพอากาศ และมีความม่ันคงแข็งแรง 

8.1.7 แผนกระจกของแผงเซลลฯ ผลิตจากวัสดุกระจกนิรภัย AR Coating Tempered 

Glass ความหนาไมนอยกวา 3.2 mm. 

8.1.8 แผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงท่ีนำมาติดตั้งภายในระบบจะตองเปนผลิตภัณฑใหม 

ไมผานการใชงานมากอนและไมมีรอยตำหนิ 

8.1.9 แผงเซลลแสงอาทิตย ตองมีการการรับประกันผลิตภัณฑไมต่ำกวา 12 ป และ

รับประกันการผลิตพลังงานไฟฟาไมต่ำกวา 80% ท่ี 25 ป 

8.1.10 แผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนสินคาท่ีผลิตในประเทศไทย และโรงงานตองมีท่ีตั้ง

อยูในประเทศไทย ซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  รง.4 หรือ กนอ. 

03 ระบุประกอบกิจการผลิตและประกอบแผงเซลลแสงอาทิตย โดยแนบเอกสาร

จากผูผลิตอยางชัดเจน 

8.2 โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย    
                      8.2.1 ผูรับจางตองเสนอรูปแบบโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย และออกแบบใหมี
ขนาดท่ีเหมาะสม มีความม่ันคงแข็งแรง และรับน้ำหนักของโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจะตอง
ไมสรางความเสียหายตอความแข็งแรงของโครงสรางของหลังคาและอาคารท่ีติดตั้ง และรายการคำนวณ
โครงสรางเชิงวิศวกรรม พรอมรายการคำนวณความสามารถในการทนแรงลมปะทะตามมาตรฐานทาง
วิชาการ แนบมากับการเสนอราคาในครั้งนี้ดวย พรอมลงนามรับรองความถูกตองโดยวิศวกรผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (กว.) ระดับสามัญ หรือ สูงกวาท่ีมีความชำนาญ
งาน แนบมากับการขออนุมัติวัสดุ และ Shop Drawing  ในข้ันตอนบริหารสัญญา 

  8.2.2 วัสดุท่ีใชทำโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยท้ังหมด รวมท้ังอุปกรณ
ประกอบท้ังหมด เชน fitting, hardware Bolt และ Nut ทำจากวัสดุปลอดสนิม ซ่ึงเปนวัสดุอุปกรณท่ี
ออกแบบสำหรับใชกับการติดตั้งชุดแผงเซลลแสงอาทิตยโดยเฉพาะและผลิตสำเร็จจากโรงงานโดยจะตอง
แนบ Catalogue มาดวย 
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    8.6.3 ชุดโครงสรางรองรับแผงเซลลฯ สามารถถอดออกเปนชิ้นสวนยอย ๆ และประกอบ
ไดอยางสะดวก และวางมุมกับแนวระนาบเปนมุมเอียง เม่ือติดตั้งชุดแผงเซลลฯ แลวสามารถผลิตกำลังไฟฟา
ไดสูงท่ีสุด และใหแนบผลการคำนวณเปรียบเทียบระหวางมุมท่ีติดตั้งกับกำลังไฟฟาท่ีผลิตไดมาดวย  

  8.6.4 ชุดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยตองตอสายดินตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 หรือฉบับลาสุด หรือตามคำแนะนำของผูผลิต  

  8.6.5 ในกรณีท่ีมีการรั่วซึมของหลังคาท่ีติดตั้งผูรับจางจะตองแกไขการรั่วซึมดังกลาวให
เรียบรอย โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
 

8.3 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Grid Connected Inverter)  
8.3.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา เปนชนิด Grid Connected Inverter สามารถเชื่อมตอ 

เขากับระบบจำหนายของการไฟฟาได และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเครื่องแปลงกระแสไฟฟา
ของทางการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมท้ังไดรับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 62109 , IEC 61683  และ IEC 
61000 โดยตองแนบเอกสารรับรองมาพรอมในการเสนอราคาในครั้งนี้   
   8.3.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา มีกำลังไฟฟาขาออก (AC Nominal Power) ไมนอยกวา 
20,000 วัตต  

8.3.3 มีกำลังไฟฟาปรากฎขาออก (AC Apparent Power) ไมนอยกวา 20,000 VA 
8.3.4  รองรับการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยฝงขาเขาได (Maximum recommended  

PV power) ไมนอยกวา 26,000 วัตต 

8.3.5 รองรับแรงดันไฟฟากระแสตรงขาเขาสูงสุด (Maximum DC voltage) ไมนอย 

กวา 900 V 

8.3.6 เครื่องแปลงกระแสไฟฟามีฟงกชั่น แบบ MPPT จำนวนไมนอยกวา 2 MPPT ท่ี

สามารถทำงานไดอัตโนมัติเม่ือมีพลังงานแสงอาทิตย และรองรับการติดตั้งแผง

เซลลแสงอาทิตยได ไมนอยกวา 3 strings  

   8.3.7 แรงดันไฟฟากระแสสลับขาออก (Nominal AC Voltage)  230 V / 400 V ชนิด 3 
เฟส 3W/N/PE และมีชวงแรงดันไฟฟากระแสสลับขาออก (AC voltage range) อยูในชวง 340VAC – 
440VAC และสามารถทำงานในความถ่ีไฟฟากระแสสลับ (AC Frequency) ท่ี 50/60 Hz และในชวง
ความถ่ีไฟฟากระสลับ (AC Frequency range) ท่ี 45~55Hz/55~65Hz )  
   8.3.8 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานสูงสุดไมนอยกวา 
98.00 % และมีคา THDI < 3 % 

  8.3.9 เครื่องแปลงกระแสไฟฟารองรับการติดตอสื่อสารกับอุปกรณอ่ืนผานทางระบบ USB 
หรือ RS485 ไมนอยกวา 1 ชุด และ Ethernet (LAN) ไมนอยกวา 1 ชุด 

8.3.10 สามารถดูระบบประเมินผล ติดตามการทำงาน และรายงานของระบบผานทาง
เว็บไซต อุปกรณมือถือ โนตบุก คอมพิวเตอร หรือ เครื่องโทรทัศน LED (Smart TV) ได 
 8.3.11 เครื่องแปลงกระแสไฟฟามีระบบความปลอดภัย อยางนอย ดังนี้ 

- มีอุปกรณปองกันฟาผาหรือไฟฟากระชากทางดานกระแสตรงและกระแสสลับ (DC 
and AC Surge protection) ชนิด Type ll  

- มีระบบไฟฟากระแสตรงตอกลับข้ัว (DC reverse polarity protection) 
- มีอุปกรณตัด-ตอไฟฟากระแสตรงฝงขาเขา (DC Switch) ในแตละ MPPT 
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- มีระบบปองกันและแสดงความผิดปกติ เม่ือมีกระแสไฟฟารั่วลงดิน (Ground fault 
monitoring) 

- มีระบบปองกันการลัดวงจรฝงขาออกไฟฟากระแสลลับ (AC output short circuit 
protection) 

- มีระบบแสดงความผิดปกติของการเชื่อมตอกับระบบเซลลแสงอาทิตยฝงขาเขา (String 
fault monitoring) 

8.3.9 คุณสมบัติท่ัวไปของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 
- มีระบบการระบายความรอนภายในตัว 
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ตองมีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 12 ป โดยแนบ

เอกสารรับรองจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจำหนายในประเทศไทย 
- ผลิ ตภั ณ ฑ ต อ ง มี ส ำนั ก งาน ให ญ และ ศูนย บ ริ ก ารบ ำรุ งรั กษ า  (Office and 

Maintenance & Service Center) ในประเทศไทย และมีการสำรองอะไหล โดยตอง
ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตโดยตรงเทานั้น  

8.3.12 รองรับการทำงานของระบบแสดงผลและประมวลผล หากหนวยงานมีความ
ตองการในอนาคต ดังตอไปนี้ 
8.3.13 ระบบเก็บขอมูลและการแสดงผลท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได โดยมีคา
แสดงผลชนิด Real Time ดังนี้ 
- สามารถดูขอมูลการใชพลังงานไฟฟาแตละ Inverter แบบ Real time ได 
- สามารถดูขอมูลการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุดยอนหลัง 7 วันได 
- สามารถดูขอมูลการผลิตไฟฟา kWh ประจำเดือนได 
- สามารถดูขอมูลคาไฟฟา (บาท) ท่ีผลิตประจำเดือนได 
- สามารถดูขอมูลการผลิตไฟฟาประจำวันได (Real time) 
- สามารถเปรียบเทียบขอมูลการผลิตไฟฟาสูงสุด ของสัปดาหยอนหลัง 30 วันได 
- สามารถวิเคราะหพฤติกรรมการใชพลังงานและสัดสวนการใชพลังงานท้ังคา kWh, kW      
  และ จำนวนเงิน ในชวงเวลารายวันและรายสัปดาหได 
 - สามรถแสดงคากระแสไฟฟา Current Power ปจจุบัน 
-  สามรถแสดงรายไดจากการผลิตไฟฟา Lifetime Revenue และ CO2 ท่ีลดได 
-  สามารถแสดงสภาพภูมิอากาศปจจุบันได 
-  สามารถแสดงการเปรียบเทียบพลงังาน Comparative Energy แบงเปนเดือนและปได 

    8.3.12 สามารถเชื่อมตอกับ Inverter โดยใชสาย RS485 ได และอุปกรณตอพวงไมนอย
กวา 30 เครื่อง  

8.3.13 สามารถบันทึกขอมูลเปนความถ่ีในการแสดงผล ทุกๆ 5 นาที 
    8.3.14 อุปกรณจะตองมีหนวยความจำภายใน  
    8.3.15 มีระบบแสดงผลแจงเตือน (alarm notification) และสามารถดึงขอมูลแสดงการ
ทำงานและกำลังการผลิตไฟฟาจากเว็บไซต มาเปนไฟลชนิด Excel ได 
    8.3.16 สามารถตั้งคาการทำงานผาน Web Browser ท่ัวไปได หรือผานแอปพลิเคชั่นผาน
โทรศัพทสมารทโฟนได 

8.3.17 ตองสามารถเขากันไดกับ Inverter โดยท่ีไมจำเปนตองเพ่ิมเติมอุปกรณเสริมชนิด
อ่ืน 
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           8.3.18 สามารถรองรับการเชื่อมตอกับระบบควบคุมหรือระบบบริหารจัดการพลังงานผาน
การเชื่อมตอในการควบคุมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต สำหรับควบคุมการทำงานและสงขอมูลแสดง
สถานะการทำงานของเครื่องตามท่ีกำหนด ผานสัญญาณ WLAN หรือเทียบเทา 

8.3.19 บนเว็บไซตสามารถแสดงขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทยได 
8.3.20 สามารถสั่งการเปดปดฝง PV ออนไลนได  
8.3.21 ขอมูลท่ัวไป 

- มีคา Ingress Protection (IP) ท่ีระดับไมนอยกวา IP 65 
- มีคา Noise emission ตองนอยกวาหรือเทากับ 60 dB(A)  
- รองรับการใชงานท่ีอุณหภูมิ  –40˚  C ถึง  +60˚  C 
- มีคา Relative Humidity เทากับ 0 - 100 % 
- มี Power consumption ท่ีเวลากลางคืน นอยกวาหรือเทากับ 5 W 

8.4 อุปกรณปองกันและปลดวงจรระบบไฟฟา 
8.4.1 อุปกรณปองกันระบบไฟฟาดานกระแสตรง 

   - การตอ PV-Array ตองตอผานตูคอนโทรล (DC Combiner box)  
- การเชื่อมตอสายจากแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถเชื่อมตอไดไมนอยกวา 2 
Input ท้ังนี้ ตองสัมพันธกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟา โดยเชื่อมตอดวย WM4 
connector หรืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาหรือดีกวา  
 

8.4.2  ตูจะตองประกอบไปดวยอุปกรณปองกันและอุปกรณตัดตอนอยางนอย ดังนี้ 
        - ฟวส พิกัดไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสลัดวงจร  

- Protection against effect of lighting and overvoltage ระดับการปองกัน 
Class 1+2   
- DC Switch หรือ DC circuit breaker เปนผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน IEC 
60898 หรือ IEC 60947-2 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา พิกัดกระแส Ampere 
trip, AT ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ท่ี สภาวะ STC ของ
ชุดแผงเซลล แสงอาทิตย  
- ตูคอนโทรล เปนไปตามมาตรฐาน Low-voltage switchgear assemblies 
ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน IEC61439-1:2011 หรือ BS EN 61439-2:2011 
หรือ มาตรฐานท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ท้ังนี้ ตองแนบตัวอยางเอกสารการรับรอง
ตามมาตรฐาน IEC61439-1:2011 หรือ BS EN 61439-2:2011 หรือ มาตรฐานท่ี
เทียบเทา  
- ตองมีการรับประกันจากโรงงานผูผลิต หรือ ตัวแทนจำหนาย ไมนอยกวา 3 ป 

   8.4.3  อุปกรณปองกันระบบไฟฟาดานกระแสสลับ (AC Panel) 
- AC Circuit Breaker, MCCB สำหรับปองกันและปลดวงจร Inverter ดานไฟฟา
กระแสสลับ 
- เปนชนิด 3 poles, 3 Phase 415 V 50 Hz เทียบเทาหรือดีกวาหรือ Single 
Phase ในกรณีท่ีเปนระบบ Single Phase 
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- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu  ไมนอยกวา 10 kA  และมีพิกัดกระแส Ampere 
trip, AT  ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสจายออกสูงสุดของเครื่องแปลง
กระแสไฟฟา 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 60947-2 เทียบเทาหรือ  
  ดีกวา 

8.4.4 อุปกรณปองกันไฟฟากระโชก (AC Surge Protection) ดานไฟฟากระแสสลับ 
- สำหรับใชกับระบบไฟฟา 3 Phase,400 Vac,50 Hz หรือ Single Phase ใน  
กรณีท่ีเปนระบบ Single Phase 
- มีคุณสมบัติการปองกัน (Mode of protection) ตองสามารถปองกันไฟฟา
กระโชกระหวาง Phase กับ Ground (L-G), Phase กับ Neutral (L-N) และ 
Neutral กับ Ground (N-G) 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 61643-1 หรือ IEC 61643-11 เทียบเทาหรือ 
ดีกวา  
- Surge Current Rating : ไมนอยกวา 40 kA at 8/20 µsec. เทียบเทาหรือ
ดีกวา 

  - Response Time : ไมเกิน 25 ns. 
  - มีแถบแสดงสถานะ (Indicator) เพ่ือเตือนเม่ืออุปกรณไมอยูในสภาวะท่ีจะ 
                     ปองกันในการรับ SURGE ไดแลว 

8.4.5 อุปกรณหยุดทำงานฉุกเฉิน (rapid shutdown) 
 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคา ตองมีอุปกรณท่ีทำ

หนาท่ีหยุดทำงานฉุกเฉิน ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 8.4.5.1 ลดแรงดันไฟฟาในบริเวณ Array boundary  ใหเหลือไมเกิน 80 โวลต 
ภายใน 30 วินาที หรือใชอุปกรณควบคุมเพ่ือลดแรงความเสี่ยงจากการเกิดไฟดูด
ในการเกิดอันตรายตอพนักงานดับเพลิง ซ่ึงตองมีผลการทดสอบตามข้ึนตอน หรือ 
ใบรับรองตามาตรฐาน UL 3741 โดยรายงานผลการทดสอบตองออกโดยสถาบัน
หรือหนวยงานทดสอบท่ีเปนกลาง และไดมาตรฐาน ไดแก TUV, VDE, Bureau 
Veritas, UL, CSA, Inter Tek หรือ PTEC 
8.4.5.2 ลดแรงดันไฟฟาในสายเคเบิลท่ีอยูนอกบริเวณ Array boundary ใหเหลือ
ไมเกิน 30 โวลต ภายใน 30 วินาที 
หมายเหตุ : Array boundary หมายถึง ขอบเขตโดยรอบ PV array  
              เปนระยะ 300 มิลลิเมตร ในทุกทิศทาง 
8.4.5.3 ตองมีการระบุอุปกรณท่ีทำหนาท่ีหยุดทำงานฉุกเฉิน โดยติดตั้งสวิตชเริ่ม
การทำงานในตำแหนงท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงสามารถเขาถึงไดงาย เชน ผนังใกล
ทางเขาอาคาร เปนตน 

 
  8.4.6  ตูคอนโทรล วัสดุทำจากแผนเหล็ก แผนขาวคุณภาพสูง หรือเหล็ก Electro-

Galvanized หรือเหล็ก Aluminum-zinc มีการเคลือบผิว พนดวยสีฝุน เปนชนิดยึดติดผนัง มีกุญแจล็อก 
ไดรับมาตรฐานการปองกันน้ำและฝุน ไมนอยกวา IP 44 โดยมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. หรือดีกวา 
ติดตั้งเครื่องวัดการใชไฟฟาแบบดิจิทัล อุปกรณควบคุมการตัดตอวงจรไฟฟา และอ่ืน ๆ ภายในตูไฟฟาได
ท้ังหมดอยางเปนระเบียบเรียบรอย  ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
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8.4.7  เครื่องวัดการใชไฟฟาแบบดิจิตอล (Digital power meter) มีหนาจอแสดงผล  

และสามารถสื่อสารคาทางไฟฟาท่ีสำคัญแบบ RS485 ได 

8.4 ระบบส่ือสารและ Monitor  
8.4.20 ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวสำหรับเช่ือมตอเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

(Grid Connected Inverter)  
8.4.20.1 สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 ชนิดภายในอาคาร เพ่ือเชื่อมตอ

ระหวางอุปกรณแปลงไฟฟากับอุปกรณกระจายสัญญาณ สำหรับรองรับ
ระบบ Monitor การผลติไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

8.4.20.2 เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว 4 คูสายชนิด U/UTP Category 6 
(Unshielded Twisted Pair) สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 

8.4.20.3 มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 
11801:2017 ,EN-50173-1  

8.4.20.4 สามารถรองรับการใชงาน 10GBASE-T, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps 
Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & 
Analog Video เปนอยางนอย 

8.4.20.5 มีตัวนำเปนทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23 AWG 
8.4.20.6 มีฉนวนหุมทองแดง ทำจาก HDPE ทุกคูสายมีสีและแถบสีแสดงอยาง

ชัดเจน เพ่ืองายตอการติดตั้ง 
8.4.20.7 มี  Filler slot ทำจากวัสดุ FRPE และออกแบบเปน Cross Filler แยก

ทุกคูสายเพ่ือปองกันการรบกวนระหวางคูสาย 
8.4.20.8 ภายในมี Ripcord อยูใตเปลือก Jacket เพ่ือชวยใหงายในการปอกสาย 
8.4.20.9 เปลือกนอกของสายเปนสีขาวผลิตจาก Lead Free, FR-LSZH เหมาะ

สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 
8.4.21 ระบบสายสัญญาณใยแกวนำแสงเช่ือมตอระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณใน

แตละตูส่ือสาร  
8.4.21.1 สายใยแกวนำแสง Singlemode ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ Mini 

ARSS จำนวน  12 Core 
8.4.21.2 เปนสายใยแกวนำแสงชนิด Singlemode ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 11801: 2011(Ed.2.2), ANSI/TIA-568-C.3, 
Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ANSI/ICEA 640,  IEC 60793, 
IEC 60794-1-2, ITU-T G.652D และตองไดรับมาตรฐาน TIS 2166-
2548 เปนอยางนอย 

8.4.21.3 สายใยแกวนำแสงท่ีนำเสนอจะตองไดรับมาตรฐาน TIS 2166-2548  
8.4.21.4 โครงสรางมีชั้นปองกันการกการกดทับและสัตวกัดแทะทำจากวัสดุ 

Corrugated chrome steel tape coated with polymer ความหนา
ไมนอยกวา 0.25 mm.  

8.4.21.5 เปลือกนอกของสายเปนสีดำผลิตจาก HDPE เพ่ือปองกันรังสี UVและทน
ตอสภาพแวดลอม  
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8.4.21.6 สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งไดไมนอยกวา 1,200 N, และขณะใชงานไม
นอยกวา 600 N  

 
8.4.22 ตูจัดเก็บอุปกรณส่ือสาร  

8.4.22.1 ตูเก็บอุปกรณขนาด 19 นิ้ว 9U ชนิดติดผนัง (19” WALL RACK) 
8.4.22.2 มีขนาดความสูงไมนอยกวา 485 MM. มีความกวางดานหนาไมนอยกวา 

600 mm. ขนาดความลึกไมนอยกวา 500 mm. 
8.4.22.3 ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนาไมนอยกวา 1.2 mm. 

โดยเสายึดอุปกรณทำจากเหล็กหนาไมนอยกวา 2 mm. 
8.4.22.4 มีพัดลมระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
8.4.22.5  มีชองเสียบไฟฟา จำนวนไมนอยกวา 6 ชอง  

 
8.4.23 อุปกรณกระจายสัญญาณ สำหรับเช่ือมตอระบบส่ือสาร  

8.4.23.1 มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
8.4.23.2 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 24 ชอง  
8.4.23.3 มีชองสำหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 
8.4.23.4 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
8.4.23.5 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac Address  
8.4.23.6 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  
8.4.23.7 เง่ือนไขการรับประกัน  

8.4.23.7.1 ผูรับจางตองมีการรับประกันอุปกรณและอะไหลจากเจาของ
ผลิตภัณฑ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป  

8.4.23.7.2 หากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณชำรุด หรือการใชไมได 
ตองซอมแซม หรือนำเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีมี
คุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา มาเปลี่ยนโดยเร็ว นับตั้งแต
วันท่ีไดรับแจงปญหา ยกเวนกรณีท่ีจะตองสั่งอุปกรณนำเขา
จากตางประเทศ 

8.4.24 แผงวงจรเช่ือมตอแบบ SFP+ แบบ single mode พรอมสาย Patch Fiber 
สำหรับ SFP+ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
8.4.24.1 เปนอุปกรณ SFP+ ท่ีสามารถใชกับสาย Fiber Optic ชนิด Single-

mode ระยะทาง  10km ได 
8.4.24.2 เปนอุปกรณท่ีรองรับมาตรฐาน 10Gigabit Ethernet : IEEE 802.3ae 
8.4.24.3 เปน SFP+ ท่ีใชไฟเลี้ยง +3.3 V, ใชกับหัวตอ LC Duplex จำนวน 1 พอรต  
8.4.24.4 ใชงานท่ีความยาวคลื่น 1310 nm 
8.4.24.5 ไดรับมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 1604-2553 หรือ IEC 60825-1 
8.4.24.6 มีหัวตอชนิด LC Connector 
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8.4.24.7 มีสาย Fiber Patch Cord Sigle Mode ชนิด SC-LC โดยมีความยาว
ของสายไมนอยกวา 1 เมตร จำนวนไมนอยกวา 1 เสนตอแผงวงจร 
10Gigabit แบบ SFP+ LR 1 แผง 

8.4.25 ระบบการตรวจวัด บันทึกและแสดงผลสภาพแวดลอมสำหรับการผลิตไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย 
8.4.25.1 ติดตั้ง อุปกรณ Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเขมแสงและ

ความเร็วลม จำนวน 1 ชุด 
8.4.25.2 สามารถเก็บขอมูลและประมวลผล เพ่ือแสดงผลขอมูลทางคอมพิวเตอร

ในรูปแบบของ Web Base Application ท่ีใช Web Browser ท่ัวไปได
โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมอ่ืนเพ่ิมเติม ผานระบบสื่อสาร Lan ของ
มหาวิทยาลัยหรือแบบไรสาย WiFi ได 

8.4.25.3 ขอมูลจาก sensor สามารถแสดงผลไดแบบ Real Time และสามารถดู 
รายงานยอนหลังไดท้ังแบบ รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป 

8.4.25.4 สามารถทำการสงออกขอมูล ( Export ขอมูล ) ในรูปแบบ PDF ได  
 

  8.4.26 เครื่องโทรทัศน LED มีคุณสมบัติอยางนอยหรือดีกวาดังนี้ 
   -  หนาจอแสดงผลแบบ LED ท่ีสามารถแสดงภาพไดตามแนวทแยงมุมไมนอย

กวา  50 นิ้ว 
    - มีความละเอียดไมนอยกวา 3,840 x 2,160 พิกเซล 
    - แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
    - สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
    - มีชองเชื่อมตอ Ethernet (LAN) 
    - มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 
    - มีชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 

   - ใหผูรับจางนำเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (โดยพิจารณาจากรุนลาสุด ทันสมัย 
คุณสมบัติท่ีดีกวาหรือคุณไมต่ำกวาขอกำหนด) 

 
9. สายไฟ มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1.  สายนำสัญญาณ Photovoltaic cable  
9.1.1. สายนำสัญญาณ Photovoltaic cable ขนาดไมนอยกวา 4 mm2 

สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนอุณหภูมิไมนอยกวา 80 
องศาเซลเซียส 

9.1.2. เปนสายนำสัญญาณท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60502-1 
หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

9.1.3. มีตัวนำทองแดงทำจากทองแดงแกนฝอยเคลือบดีบุกเพ่ือปองกันการเกิด
ออกไซด 

9.1.4. สายไฟฟาดานไฟฟากระแสตรง มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 
1.25 เทาของกระแสลัดวงจรของชดุแผงเซลลฯ (Isc) ท่ีสภาวะ STC ของ
ชุดแผงเซลลฯ 
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9.2 สายสายไฟฟาดานไฟฟากระแสสลับ เปนสายไฟชนิดท่ีสามารถทนอุณหภูมิไมนอยกวา 70 
องศาเซลเซียส หรือสายไฟชนิด THW มีขนาดทนกระแสสูงสุดไดไมนอยกวา 1.25 เทาของ
กระแสจายออกท่ีพิกัดกำลังไฟฟา (Rate power) ท่ี Unity power factor ของอุปกรณ 
แปลงไฟฟา ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 หรือ มอก. 293-2541 หรือสายชนิดอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติดีกวา 

9.3 สายทองแดงเปลือยไมมีฉนวนหุมใชสำหรับงานระบบกราวดฝงดิน ตามมาตรฐานมอก. 64-
2517 หรือ สายชนิดอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติดีกวา 

9.4  ข้ัวตอ MC4 Connector 
9.4.1 เปนข้ัวตอ MC4 ใชสำหรับงาน Solar cell รองรับสายขนาดไมนอยกวา 

4.0 Sq.mm. 
9.4.2 เปนไปตามมาตรฐาน EN50548/A1:2013, TUV หรือดีกวา 
9.4.3 มาตรฐานการกันน้ำ IP 68 ปองกันแสงยูวี 
9.4.4 รองรับแรงดันไฟฟาสูงสุด 1500 VDC , กระแสไฟฟาสูงสุด 30 A 
9.4.5 วัสดุหนาสัมผัสเปนทองแดงชุบดีบุก 

 
10.  ทอรอยสายไฟ มีรายละเอียดดังนี้ 

    10.1  กรณีเปนทอฝงดิน Polyethylene ควรเปนทอชนิดความหนาแนนสูง (High 
Density Polyethylene Pipe, HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกวา และเปนผลิตภัณฑไดรับการ รับรอง 
มอก. 982  

10.2 กรณีเปนทอโลหะควรเปนชนิดทอโลหะรอยสายไฟฟา IMC หรือดีกวา 

10.3 กรณีเดินภายในฝา ตองเปนทอโลหะออน หรือดีกวา 

11.  กลองรวมสายไฟฟา มีรายละเอียดดังนี้ 
  11.1  กลองโลหะหรือกลองพลาสติกแข็ง ชนิดใชงานกลางแจง (Outdoor Type) 
  11.2   ตองติดตั้งข้ัวตอสายไฟฟาภายในกลองรวมสายอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปน 
ระเบียบ และแข็งแรง ปลอดภยั 
 

12.  อุปกรณปองกันตาม PEA Grid Code 
    12.1 มีคุณสมบัติท่ีตรงตามขอกำหนดของระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอ
กำหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2559 
     12.2 ผูรับจางจะตองเปนผูดำเนินการติดตอประสานงานและดำเนินการเชื่อมตอระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยกับการไฟฟาสวนภูมิภาคและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตอขออนุญาตท้ังหมด 
 

13. ระบบลางแผงเซลลแสงอาทิตย มีรายละเอียดดังนี้ 
ผูรับจางจะตองออกแบบ ระบบลางแผงเซลลแสงอาทิตย  ใหกับทุกอาคารท่ีทำการติดต้ังแผงเซลล

แสงอาทิตย เพ่ืองายตอการบำรุงรักษา และไดมาตรฐานสากล 
 
 
 



ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

14.  ทางเดินบนหลังคา (Walk Way) มีรายละเอียดดังนี้ 
ผูรับจางจะตองออกแบบทางเดินบนหลังคา สำหรับผูปฏิบัติงานใหสามารถเขาถึงเพ่ือดำเนินการ

ซอมแซมและบำรุงรักษาชุดแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาไดอยางปลอดภัย และสะดวกทุกแผงเซลล
แสงอาทิตยภายหลังการติดตั้ง และจะตองจัดใหมีบันไดหรือทางข้ึนลงท่ีสะดวก และไดมาตรฐานสากล 

 
 15. มาตรฐานการติดตั้ง 
  15.1 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) 

  15.2 มาตรฐานการติดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค 
  15.3 IEC : International Electro technical Commission 
  15.4 NEC : National Electric Code 

  15.5 อุปกรณท่ีเสนอมาตองเปนของแทของใหม ไมมีตำหนิ  โดยไมเคยใชงานมากอน และ
ไมใชอุปกรณท่ีนำมาปรับสภาพใหม 
  15.6 อุปกรณประกอบการติดตั้ง เชน ทอรอยสายไฟ สายไฟฟา ตองผลิตไดตามมาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ CE, EN, UL, TIA/EIA, ISO/IEC, TIS หรือ มอก. หรือเทียบเทา 
  15.7 สายไฟฟาแรงต่ำตองเปนไปตาม มาตรฐานสายไฟฟา มอก. 11-2553 การกำหนด
รหัสสีของสายไฟฟา 
  - เฟส A   ใชตัวอักษร   L1   หรือเปนสีน้ำตาล  
  - เฟส B   ใชตัวอักษร   L2   หรือเปนสีดำ 
  - เฟส C   ใชตัวอักษร   L3   หรือเปนสีเทา 
  - นิวทรัล   ใชตัวอักษร   N   หรือเปนสีฟา 
  - ดิน   ใชตัวอักษร   G   หรือเปนสีเขียวแถบเหลือง 
  15.8 ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งสายไฟฟาแรงต่ำ ตามท่ีแสดงในแบบและระบุใน
ขอกำหนดนี้ทุกประการ 
  15.9 การออกแบบติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย โดยตำแหนงติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยตอง
อยูภายในพ้ืนท่ีโลงและไมเกิดการบังเงาบนแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังนี้ผูดำเนินการติดตั้งตองแนบเอกสาร
แสดง Shading Simulation 
  15.10 การตอวงจรชุดแผงเซลล ตองเปนไปตามหลักวิชาการโดยอางอิงตามมาตรฐาน 
มอก. 2572 และติดต้ังทางไฟฟาระบบจายกำลังไฟฟาพลังแสงอาทิตย หรือตามมาตรฐาน IEC 60364-7-
712 Requirements for special installations or location – Solar photovoltaic (PV) Power 
supply systems หรือตามคูมือแนะนำการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยของผูผลิต (ถามี) 
   15.11 การเดินสายไฟฟาระหวางแผงเซลลแสงอาทิตย ใหใชสายไฟฟาท่ีติดตั้งมาพรอมกับ 
Terminal Box ของแผงเซลลแสงอาทิตย และตอวงจรใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
  15.12 ชุดแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณของระบบฯ ทุกรายการท่ีโครงสรางเปนโลหะหรือ
อุปกรณท่ีระบุใหมีการตอสายดินจะตองตอวงจรสายดินใหครบถวน 
  15.13 การกำหนดขนาดสายไฟฟา ตองมีพิกัดทนกระแสไฟฟาไมนอยกวา 1.25 เทาของ
กระแสสูงสุดผานวงจรและมีคาแรงดันสูญเสียในสายไฟฟา (Voltage Drop) ไมเกินขอกำหนด 
  15.14 การเดินสายไฟใหเดินผานทอรอยสายไฟฟาท่ีใชสำหรับการเดินสายภายนอก และ
ตองเดินสายทอรอยสายใหเปนระเบียบเรียบรอย 
  15.15 จุดติดตั้งอุปกรณแปลงผันไฟฟา ตองเก็บไวในท่ีปลอดภัย งายตอการบำรุงรักษา 
และตองติดปายแจงเตือนในพ้ืนท่ีเสี่ยงจะเกิดอันตราย 
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  15.16 การเชื่อมตอกับระบบไฟฟา  ผูรับจางจะตองดำเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไข 
ขอกำหนด หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบสามารถผลิตไฟฟาและเชื่อมตอกับระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคได 
 
 16. ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน 
  รายละเอียดในหมวดนี้ เปนการแจงรายชื่อผูผลิตและผลิตภัณฑ  วัสดุและอุปกรณท่ีถือได
วาไดรับการยอมรับ ท้ังนี้คุณสมบัติของอุปกรณนั้น ๆ ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะท่ีกำหนดไว การเสนอ
ผลิตภัณฑนอกเหนือจากชื่อท่ีไวใหนี้ ตองแสดงเอกสารรายละเอียดหลักฐานอางอิงอยางเพียงพอ เพ่ือการ 
พิจารณาอนุมัติใหใชงานโดยมีคุณภาพเทียบเทารายชื่อผูผลิต และผลิตภัณฑของวัสดุ และอุปกรณได
มาตรฐาน ใหเปนไปตาม List of Equipment  ดังนี้ 
            List of Equipment  

-  Low Voltage Distribution board : U-MS , PMK , ASEFA, TIC 
-  Switch Board Panel                : KJL , TAMCO , Schneider 
-  Circuit Breaker        : ABB, Schneider, Bticino, Siemens 
-  Conduit & Fitting : Metal     : PANASONIC , RSI , TSP , STEEL CITY 
-  Conduit & Fitting : HDPE           : TGG , TAP , WIIK  
-  Cable and wire : Electrical        : PHELPS DODGE, THAI YAZAKI,  
      BANGKOK CABLE , LINK 
-  UTP Cable                   : LINK , AMP , BISMON 
-  PV Panel                : JETION, SCHUTTEN, EKARAT, TALESUN, SOLAR PPM,   
                                               SUNTECH,TRINA 
-  Inverter                      : INVT, ABB , SOLAR EDGE, EVE, GROWATT, LEONICS 
                                               KSTAR, GROWATT, LEONICS, HUAWEI, CHUPHOTIC, 
       SUNGROW, CHUPHOTIC, CLOU, DELTA 
-  Switch and Receptacle             : Panasonic , HACO , Bticino , LINK , AMP 
-  DIGITAL METER                  : SQUARE D, SCHNEIDER, CICUTOR, JANIZA 
                                                 SOCOMEC, LAVATO, AMPTRON, SATEC 
-  Television                    : PANASONIC, SONY, TOSHIBA 
 
17. เอกสารคูมือและการอบรมการใชงาน 

17.1 คุณสมบัติอุปกรณท่ีใชในโครงการท้ังหมด ระบุรายการอุปกรณ ผลิตภัณฑ รุน หรือ
บริษัทผูผลิต พรอมเบอรโทรศัพท ชื่อผูติดตอ และรานคาท่ีจัดซ้ือ 

  17.2  รูปข้ันตอนการดำเนินงานท้ังโครงการ 
  17.3  เอกสารท่ีผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ท้ังโครงการตั้งแตเริ่มสัญญา 
  17.4  รายงานผลการทดสอบอุปกรณ และงานระบบท้ังหมด วิศวกรของผูรับจางท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกร ไมต่ำกวาระดับ
สามัญวิศวกร ในสาขาท่ีเก่ียวของ จะตองลงนามรับรองความถูกตอง พรอมประทับตราบริษัทฯ ทุกฉบับ 
  17.5 คูมือการใชงาน  แผนการบำรุงรักษาในลักษณะเชิงปองกัน และวิธีการบำรุงรักษา
เปนฉบับภาษาไทย 
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  17.6 เอกสารการสงมอบงานท้ังหมดในโครงการฯ ผูรับจางจะตองจัดทำเปนไฟลเอกสาร
รูปแบบ PDF บรรจุลง Flash Drive ท้ังหมด 
    17.7  แบบแสดงการติดตั้ งจริง ASBUILT DRAWING ชนิดกระดาษพิมพขาวขนาด
กระดาษ A3 จำนวน 4 (สี่) ชุด, ชนิด Electronic File บันทึกเปนไฟล AutoCAD ท่ีสามารถใชกับโปรแกรม
ออกแบบเขียนแบบ (DWG) พรอมไฟล Portable Document Format (PDF) บันทึกลงใน Flash Drive 
จำนวน 4 ชุด 
   17.8  คูมือการใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย บันทึกลงใน Flash Drive 
จำนวน 4 ชดุ 
    17.9  รายชื่อตัวแทนจำหนายอุปกรณท่ีสำคัญ พรอมเบอรติดตอ 

17.10  การอบรมวิธีการใชงาน 
    การอบรมจะตองจัดใหมีการอบรมใหแกบุคลากรของ ศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ  
จังหวัดนครสวรรค จำนวนไมนอยกวา 5 คน ใหสามารถใชงานและบำรุงรักษาระบบได เชน การทดสอบ
ระบบ การตั้งคาโปรแกรมคำสั่งของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา และวิธีการบำรุงรักษา ฯลฯ โดยผูรับจาง
จะตองแจงวันเวลาท่ีจะอบรมพรอมสงหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมเนื้อหาในการอบรม
ให ศูนยการแพทยมหิดลบำรุงรักษ  จังหวัดนครสวรรค พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทำการ  
 
18.  ระยะเวลาดำเนินการจัดหาผูรับจาง 
  เดือน มกราคม 2565  - สิงหาคม 2565 
 
19.  ระยะเวลากำหนดแลวเสร็จ 

  ภายใน 150 วัน (หนึ่งรอยหาสิบ)  นับตั้งแตวันทีท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลแจงกำหนด ใหเริ่มปฏิบัติงาน  
 
20.  วงเงินในการจัดจาง 
          ภายในวงเงินงบประมาณ 10,610,000 บาท (สิบลานหกแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) โดยขอเบิกจาย
จาก เงินงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ราคากลางงานกอสราง 10,992,819.34  บาท (สิบลานเกาแสนเกาหม่ืนสองพันแปดรอยสิบเกา
บาทสามสิบสี่สตางค) 
 
21.  คาจางและการจายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว 
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงิน แบงเปน 4  (สี่) งวดงาน ดังนี้ 

   งวดท่ี 1 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้               
- ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของโครงการท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติแผนผังเจาหนาท่ีในโครงการ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติแผนการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ และแผนการขออนุมัติ Shop Drawing และ

ไดรับอนุมัติท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติ Shop Drawing ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติปายชื่อโครงการ และปายความปลอดภัยในการทำงาน ท้ังหมดแลวเสร็จ 
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- งานจัดทำเครื่องหมายความปลอดภัยในการทำงาน พรอมติดตั้งท้ังหมดแลวเสร็จ 

- งานจัดทำปายชื่อโครงการ พรอมติดตั้งท้ังหมดแลวเสร็จ 

- งานติดตั้งโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสรจ็ 70% 

- งานติดตั้ง WALK SERVICE แผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 70% 

- งานกอสรางหองติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Room) ท้ังหมดแลวเสร็จ 

70% 

               ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันท่ีมหาวิทยาลัยมี
หนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน 

          งวดท่ี 2 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติ Shop Drawing ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- งานติดตั้งโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 100% 

- งานติดตั้ง WALK SERVICE แผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 100% 

- งานติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 100% 

- งานติดตั้งเครื่อง Inverter ท้ังหมดแลวเสร็จ 100% 

- งานเดินทอรอยสาย และระบบทอรอยสายดินของระบบท้ังหมดแลวเสร็จ 50% 

- งานกอสรางหองติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Room) ท้ังหมดแลวเสร็จ 

100% 

- ดำเนินการยื่นขออนุญาติ การเชื่อมตอระบบกับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ท้ังหมดแลวเสร็จ 100% 

 

     ใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันท่ีมหาวิทยาลัยมี 
หนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน 
 

            งวดที่ 3 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติ Shop Drawing ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- งานเดินทอรอยสาย และระบบทอรอยสายดินของระบบท้ังหมดแลวเสร็จ 95% 

- งานรอยสายไฟฟา และเชื่อมตอสายไฟฟาแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 

95% 

- งานติดตั้งเครื่อง Dc Combiner Box, Ac Board เครื่องวัดการใชไฟฟาแบบ Digital 

พรอมเชื่อมตอเขากับแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 70% 

- งานติดตั้งระบบ Ground ท้ังหมดแลวเสร็จ 70% 

     ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันท่ีมหาวิทยาลัยมี 
หนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน 
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              งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) เปนเงินรอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติ Shop Drawing ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้ และไดรับอนุมัติแลวเสร็จ 

- งานติดตั้งระบบน้ำประปา ใชสำหรับลางแผงเซลลแสงอาทิตย ท้ังหมดแลวเสร็จ 

100% 

- ติดตั้งเครื่องโทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว และการแสดงผลขอมูลตาง ๆ  
พรอมเชื่อมตอเขากับระบบ แลวเสร็จ 100% 

- ติดตั้งระบบสื่อสารและMonitor แลวเสร็จ 100 % 
- ดำเนินการจำทำแบบ As Built Drawing ของงานกอสรางใหผูควบคุมงานตรวจแลว

เสร็จ 100% 

- สง As-Built Drawing เอกสารจำนวน 4 ชุด ขนาด A2 และ External Hard Disk ไม

นอยกวา 1TB. จำนวน 3 ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- จัดทำเอกสารคูมือการใชงานเปนฉบับภาษาไทยจำนวน 3 ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ดำเนินการจัดเก็บสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย  

- จัดอบรมการใชงานของอุปกรณ และการบำรุงรักษาแผงเซลลแสงอาทิตยใหแก

เจาหนาท่ีจนสามารถใชงานได 

- ดำเนินงานสวนท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จ 100%  

โดยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 150 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงใหดำเนินการ และเม่ือ  

ผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทำสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                  หมายเหตุ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย จะเบิกจายเงินงวดสุดทายตอเม่ือผูรับจางสงมอบหนังสือ

อนุญาตเชื่อมตอระบบจากการไฟฟาฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีเง่ือนไขยังไมเบิกจายเงินจนกวาจะ

ไดรับหนังสือการอนุญาตจากการไฟฟาฯ โดยไมคิดคาปรับ 

22. อัตราคาปรับ 
         22.1  กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผู อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10.00 ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น 
          22.2  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 22.1 จะกำหนดคาปรับเปนรายวันเปน
จำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางมูลคาตามสัญญา 

23. การรับประกันความชำรุดบกพรอง  
 23.1 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพ ความสามารถของเครื่อง
อุปกรณ และการติดตั้งวาใชงานไดดีเปนเวลา 2 ป นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแลว 
 23.2 ผูรับจางจะตองทำการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา  (Solar Rooftop) รวมถึงการลางทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยน้ำปละ 2 ครั้ง เปน
ระยะเวลา 2 ป พรอมจัดสงรายงานผลการบำรุงรักษาท้ังหมดในชวงเวลารับประกัน 2 ป โดยคาใชจายตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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 23.3 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจพบวาผูรับจางจัดนำวัสดุอุปกรณท่ีไมถูกตอง หรือมีคุณภาพต่ำ
กวาขอกำหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไมถูกตองหรือไมเรียบรอย ผูรับจางตองดำเนินการเปลี่ยนหรือ
แกไขใหถูกตองโดยทันที 
 23.4 ในกรณีท่ีวัสดุ อุปกรณตางๆ เกิดการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก
ขอผิดพลาดของผูผลิต หรือการติดตั้งในระหวางเวลารับประกัน ผูรับจางตองดำเนินการเปลี่ยนหรือแกไขให
อยูในสภาพการใชงานไดดีเชนเดิมโดยมิชักชา 
 23.5 แผงเซลลแสงอาทิตยตองไดรับการรับรองคุณภาพไมนอยกวา 10 ป (Product warranty) 
และรับประกันกำลังการผลิตไฟฟาไมนอยกวารอยละ 80 ในระยะเวลา 25 ป นับจากวันลงนามในเอกสารรับ
มอบงานแลว 
  23.6 อุปกรณแปลงผันไฟฟาตองรับประกันการใชงานอยางนอย 12 ป นับจากวันลงนามใน
เอกสารรับมอบงานแลว โดยมีเอกสารรับประกันจากบริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจำหนายท่ีไดรับการแตงตั้ง
อยางถูกตอง 
 23.7 ผูรับจางตองดำเนินการโดยทันทีท่ีไดแจงจากมหาวิทยาลัยฯ ใหเปลี่ยนหรือแกไขเครื่องจักร
และอุปกรณตามสัญญารับประกัน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ท่ีจะจัดหาผูอ่ืนมาดำเนินการโดย
คาใชจายท้ังสิ้นผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ 
 
24. การสงมอบงาน 
 ผูรับจางจะตองจัดสงเอกสารสงมอบงาน ซ่ึงประกอบดวย 
 24.1 เอกสารคุณสมบัติอุปกรณท่ีใชในโครงการท้ังหมด ระบุรายการอุปกรณ ผลิตภัณฑ รุน หรือ
บริษัทผูผลิต พรอมเบอรโทรศัพท ชื่อผูติดตอ และรานคาท่ีจัดซ้ือ 
 24.2 รูปข้ันตอนการดำเนินงานท้ังโครงการ 
 24.3 เอกสารท่ีผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ท้ังโครงการตั้งแตเริ่มสัญญา 
 24.4 รายงานผลการทดสอบอุปกรณ  และงานระบบท้ังหมด วิศวกรของผูรับจางท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกร ข้ันต่ำระดับภาคี
วิศวกร ในสาขาท่ีเก่ียวของ จะตองลงนามรับรองความถูกตอง พรอมประทับตราบริษัทฯ ทุกฉบับ 
 24.5 คูมือการใชงาน  แผนการบำรุงรักษาในลักษณะเชิงปองกัน และวิธีการบำรุงรักษาเปนฉบับ
ภาษาไทย 
 24.6 แบบกอสรางจริง As-Built Drawing ท้ังหมด วิศวกรของผูรับจางท่ีไดรับใบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไมต่ำกวาภาคีในสาขาท่ีเก่ียวของจะตองลงนามรับรองความถูกตอง  
พรอมประทับตราบริษัทฯ ทุกฉบับ โดยแบบสรางจริงเปนเอกสาร จำนวน 3 ชุด และ External Hard Disk
ไมนอยกวา 1TB.  ท่ีบรรจุ File Auto CAD, PDF แบบกอสรางจริง จำนวน 3 ชุด 
 24.7 เอกสารการสงมอบงานท้ังหมดในโครงการฯ ผูรับจางจะตองจัดทำเปนไฟลเอกสารรูปแบบ 
PDF บรรจุลง External Hard Disk ไมนอยกวา 1TB. ท้ังหมด 
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25. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

การพิจารณาโครงการระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังไฟฟาบนหลังคาศูนยการแพทย
มหิดลบำรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ณ ศูนยการแพทย
มหิดลบำรุงรักษ นครสวรรค จะตัดสินจาก เกณฑราคาประกอบคุณภาพ โดยกำหนดเกณฑการใหน้ำหนัก
คะแนน ดังนี้ 

 1.ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน 20% 
 2. ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ 20% 
 3. บริการหลังการขาย 15% 
          4. มาตรฐานของสินคาหรือบริการ 20% 
 5. ราคาท่ีเสนอ 25% 
 คณะกรรมการจะตัดสินจากผูยื่นขอเสนอท่ีไดคะแนนสูงสุด เปนผูชนะการประมูลครั้งนี้ 

26. วิธีการใหคะแนนเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการใหคะแนน ขอ 25 ดานคุณภาพท่ีแนบทาย 
เอกสารท่ีตองย่ืน ณ วันเสนอราคา 

1. แผนผังพ้ืนท่ีผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสมกับหลังคาอาคาร 
2. แบบ (Drawing) ตัวอยาง การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยพรอมโครงสรางรองรับแผงเซลล

แสงอาทิตยตามลักษณะพ้ืนท่ีของแตละพ้ืนท่ี 
3. ไดอะแกรมของระบบฯ และสวนแสดงผล 
4. รายการอุปกรณหลักและรายละเอียดการทำงานและการรับสงขอมูลกับระบบ monitoring 
5. แผนการบำรุงรักษาในชวงการรับประกัน 
6. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ เชน  แผงเซลลแสงอาทิตย  

(Photovoltaic Panel) โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดตอ
รวม กับระบบไฟฟ า (Grid-Connected Inverter) ระบบ ติดตามประเมินผล (Monitoring 
System) วัสดุ อุปกรณประกอบอ่ืนๆ ไดแก Circuit breaker, อุปกรณปองกันฟาผา (Surge 
Protection), สายไฟฟา, สายไฟฟาสื่อสาร (Communication Cable), ทอรอยสายไฟฟา, กลอง
รวมสาย (DC Junction Box) เปนตน 

7. ขอมูลแสดงการออกแบบติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย Shading Simulation 
 

27.  การใชพัสดุท่ีสงเสริมการผลิตภายในประเทศ (กรณีท่ีไมไดขอใชพัสดุท่ีผลิตในตางประเทศหรือ
นำเขาพัสดุจากตางประเทศ) 

 27.1 กำหนดใหผูรับจาง ตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีจะใชในงานกอสราง ตามแบบฟอรมท่ี
กำหนด ดังนี้ 

(1) จัดทำแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสราง
ท้ังหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา 

(2) จัดทำแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
ท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา  ภายใน 60 วันนับถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา 

27.2 กำหนดใหผูรับจาง ตองใชพัสดุท่ีจะใชในงานกอสราง ดังนี้ 
(1) วัสดุหรือครุภัณฑ ตองใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของ

มูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา  



ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

(2) เหล็ก ตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ี
ตองใชท้ังหมดตามสัญญา      
*** หมายเหตุ 

- กรณีท่ีทราบตั้งแตตนวาโครงการกอสรางนี้ ตองใชพัสดุท่ีนำเขาจากตางประเทศและ
พัสดุนั้นไมมีผลิตภายในประเทศ หรือ 

-    กรณีท่ีทราบตั้งแตตนวาโครงการกอสรางนี้ มีพัสดุผลิตในประเทศแตจะไมใชพัสดุท่ี   
     ผลิตภายในประเทศ (ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติแลว) 

ทำใหอัตราการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสราง
ท้ังหมดตามสัญญา ไมตองกำหนดท้ังขอ 27.1  และ 27.2 
หรือหากพิจารณาไดวาไมเกี่ยวของกับเหล็ก ใหกำหนดเฉพาะใหใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอย
กวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา 

 
28. มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 
     28.1 ใหผูรับจาง จัดใหลูกจางทุกคน เขารับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผูรับจาง
ตามหลักสูตรของศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานกอนเริ่มปฏิบัติ
ภายในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค) โดยแจงความประสงคไปยังศูนย
บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน กอนวันทำงานไมนอยกวา 7 วันทำการ 
ลูกจางท่ีผานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผูรับจางจะไดรับหลักฐานแสดงการผานการ
ฝกอบรมท่ีมีอายุรับรอง 1 ป ซ่ึงลูกจางตองทำการสอบวัดผล และมีผลคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
            ท้ังนี้ ตองชำระคาลงทะเบียน 150 บาท/ทาน ดวยคาใชจายของผูรับจาง โดยเลือกชองทางอบรม
ได 2 ชองทาง ไดแก ทางวิดิโอคลิป หรือ อบรมท่ีศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน (COSHEM) 
      28.2  ใหผูรับจาง มีหนังสือแจงรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน พรอมสำเนาหลักฐานการผานอบรม ให
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผานผูควบคุมงาน) กอนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
 
29. ประกาศท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (1)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผูรับจาง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
 
30. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยตัวมา 
สถานท่ีติดตอ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสานงานกับ นางสาวรัชนี  คุมบัว   โทรศัพท 096-6620449 
ไดท่ี E-mail : nnrenn@hotmail.com   
เว็บไซต www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/  
ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันประกาศราง TORฯ สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมี
ความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.eprocurement.mahidol.ac.th/






ฉบับปรับปรุงรางขอบเขตงานกอสราง (Terms of Reference: TOR) คร้ังที่ 3 
 

 

 

 

 
เกณฑการใหคะแนน  ตนทุนของพัสดน้ัุนตลอดอายุการใชงาน 20% 

1 เกณฑคุณภาพในการคัดเลือก 0 1 2 3 4 

  

กำลังการผลิตกระแสไฟฟา   เสนอความสามารถของ
กำลังการผลิตกระแสไฟฟา          
นอยกวา 230.40 kW 

เสนอความสามารถ
ของกำลังการผลิต
กระแสไฟฟา          
มากกวา 230.40  kW 
ถึง 245 kW 

เสนอความสามารถ
ของกำลังการผลิต
กระแสไฟฟา          
มากกวา 245 kWขึ้น
ไป ถึง 260 kW  

เสนอความสามารถ
ของกำลังการผลิต
กระแสไฟฟา 
มากกวา260 kW ขึ้น
ไป ถึง 275 KW 

เสนอความสามารถ
ของกำลังการผลิต
กระแสไฟฟา มากกวา
275 kW ขึ้นไป 

 
เกณฑการใหคะแนน  ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ 20% 

2 เกณฑคุณภาพในการคัดเลือก 0 1 2 3 

  

2.1 แผนผังพื้นที่ผลิตไฟฟาที่เหมาะสม
กับหลังคาอาคาร 
2.2 แบบ (Drawing) ตัวอยาง การ
ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยพรอม
โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย
ตามลักษณะพื้นที่ของแตละพื้นที ่
2.3 ไดอะแกรมของระบบและสวน
แสดงผล 
2.4 รายการอปุกรณหลักและ
รายละเอียดการทำงานและการรับสง
ขอมูลกับระบบmonitoring  

แสดงรายละเอียด 
Concept Design ไมครบ
ทุกหัวขอ 
 

แสดงรายละเอียด 
Concept Design 
ครบถวนทุกหวัขอ แต
รูปแบบการติดต้ัง
อุปกรณไมเหมาะสม
กับลักษณะของอาคาร 

แสดงรายละเอียด 
Concept Design 
ครบถวนชัดเจนตามที่
กำหนดทุกหัวขอ และ
มีรูปแบบการติดต้ัง
อุปกรณเหมาะสมกบั
ลักษณะของอาคาร 

แสดงรายละเอียด  Concept Design 
ครบถวนชัดเจนตามที่กำหนดทุกหวัขอ และ
มีรูปแบบการติดต้ังอุปกรณเหมาะสมกบั
ลักษณะของอาคาร พรอมมีขอเสนอที่เปน
ประโยชนมากกวาขอกำหนดที่กำหนดไว  

 

เกณฑการใหคะแนน บริการหลังการขาย 15% 

3 เกณฑคุณภาพในการคัดเลือก 0 1 2 3 4 

  

แผนการบำรุงรักษา เสนอรายละเอียด
แผนการบำรุงรักษา
นอยกวาที่กำหนด 

เสนอรายละเอียด
แผนการบำรุงรักษา
เทากับที่กำหนด 

เสนอรายละเอียด
แผนการบำรุงรักษา
มากกวาที่กำหนด 1 ป  

เสนอรายละเอียด
แผนการบำรุงรักษา
มากกวาที่กำหนด  
 2 ป 
 

เสนอรายละเอียด
แผนการบำรุงรักษา
มากกวาที่กำหนด   
3 ปขึ้นไป 

 
เกณฑการใหคะแนน มาตรฐานของสนิคาหรือบริการ 20% 

4 เกณฑคุณภาพในการคัดเลือก 0 1 2 3 4 

  

4.1 แผงเซลลแสงอาทิตย 
(Photovoltaic Panel) 
4.2 โครงสรางรองรับแผงเซลล
แสงอาทิตย 
4.3 เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟาชนิดตอ
รวมกับระบบไฟฟา (Grid-
Connected Inverter) 
4.4 ระบบติดตามประเมินผล 
(Monitoring System) 
4.5 วัสดุ อุปกรณประกอบอื่นๆ ไดแก 
Circuit breaker, อุปกรณปองกัน
ฟาผา (Surge Protection), สายไฟฟา
, สายไฟฟาส่ือสาร (Communication 
Cable), ทอรอยสายไฟฟา, กลองรวม
สาย (DC Junction Box)  

เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิค
ของวัสดุอุปกรณ
ครบถวนทุกขอ แตมี
คุณสมบัติต่ำกวาที่
กำหนดไมครบทุก
รายการ 

เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิค
ของวัสดุอุปกรณ
ครบถวนทุกขอและมี
คุณสมบัติเทากับที่
กำหนดทุกรายการ 

เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะทาง
เทคนิคของวัสดุ
อุปกรณครบถวนทุก
ขอและมีคุณสมบัติที่
สูงกวาที่กำหนด 1 
รายการ 

เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิค
ของวัสดุอุปกรณ
ครบถวนทุกขอและมี
คุณสมบัติที่สูงกวาที่
กำหนด 2รายการ 

เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะทาง
เทคนิคของวัสดุ
อุปกรณครบถวนทุก
ขอและมีคุณสมบัติที่
สูงกวาที่กำหนด 3 
รายการขึ้นไป 

5 เกณฑราคา 25% ระบบ e-GP คำนวณให 
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