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ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 kW 

 

1.รายละเอียดทั่วไป  
ชุดอุปกรณ์ระบบสถานสีูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเทอรไ์บน์ (Turbine Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW 

สามารถท างานร่วมกันเป็นชุด มชุีดอุปกรณ์ที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุดระบบ
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานตามจ านวนและต าแหนง่ที่ระบุไว้ในแบบรูปและ
รายการเอกสาร ประกอบกันดังนี ้

1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 53 kW  
1.2 เครื่องสูบน้ าเป็นแบบ (Turbine Pump) ประเภท Vertical Lineshaft Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW 

จ านวน 2 เครื่อง ท างานสลบักัน แต่ละเครื่องสามารถสูบน้ าได้ไม่นอ้ยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง, ระยะแรงสูบส่งรวม
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร (TDH) โดยการต่อใช้งานร่วมกับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสามารถท าการสบูน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน. 

1.3 ชุดควบคมุการท างานเครื่องสูบน้ า (Solar pumping inverter) จ านวน 1 ชุด, แต่ละชุดขนาดไม่น้อยกว่า 30 
KW พร้อมฟังค์ช่ันตามข้อก าหนด  

1.4 ชุดควบคุมระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ AC และไฟฟ้ากระแสตรง DC อัตโนมัติ  (AC/DC Automatic switch) 
1.5 ชุดควบคมุสื่อสารรายงานแสดงผลทางไกล (Remote Monitoring) 
1.6 ชุดกล่องรวมสายไฟ พร้อมสวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อระบบไฟฟา้กระแสตรง (PV Combiner DC switch box) 
1.7 มเิตอร์วดัปรมิาณน้ า (Water Meter) 
1.8 อุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดภาวะน้ าแห้ง (Dry Run Sensor)  
1.9 อุปกรณ์วัดระดับแหล่งน้ า (Liquid Level Transmitter)   
1.10 อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transducer) 
1.11 ชุดควบคุมส่งสญัญาน ส าหรับอุปกรณเ์ซ็นเซอร์ (Remote Communication Sensor) 
1.12 อุปกรณ์วัดความเข้มแสง (Solar Radiation Meter) 

 1.13 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1.14 งานท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง ชนิดผนังหลายชั้นต้องเป็นท่อที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 982-2556 
 

2.  การพิจารณา 
 2.1 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิม่และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดย
จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้คา้ต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
 2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ผูย้ื่นเสนอน ามาเสนอและตดิตั้ง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหมย่ังไม่เคยผา่นการใช้งานมาก่อน 
 2.3 ผูเ้สนอราคา จะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานผลติภณัฑจ์ากบริษัทผูผ้ลติ  หรือตัวแทนจ าหน่ายลงนาม
รับรอง  และประทับตราทุกแผน่ พร้อมท้ังจัดท าสญัลักษณ์เปรยีบเทียบสินค้าอุปกรณ์ในแคตาล๊อค ให้ตรงตามตารางสรุป
คุณลักษณะวสัดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน (ตามภาคผนวก ก.) เรียงตามข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณาตรวจสอบเอกสาร หากผู้เสนอราคารายใดทีไ่ม่ยื่นหรอืไม่จัดท าเอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ าจะไมร่ับการ
พิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้ รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  (1)  เอกสาร แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)        
  (2)  เอกสาร เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ มาตรฐานรับรอง ISO 9001 : 2015 และมาตรฐาน ISO 
9906: 2012 3 B 
  (3)  เอกสาร ชุดตัวควบคุม (Solar Inverter Pump) มาตรฐานรับรอง ISO 9001: 2015  
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  (4)  เอกสาร ชุดอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับชุดระบบเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
  (5)  เอกสาร แบบแสดงผลการค านวณหาขนาดมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์ สอดคล้องกับปริมาณน้ าท่ีผลิตได้
ในแต่ละวัน โดยมีกราฟแสดงสมรรถนะการท างานของเครื่องสูบน้ า เข้ากับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
              2.4  ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องท าการทดสอบเครื่องสูบ และระบบควบคุมใหเ้ป็นไปตามราชการข้อก าหนด จาก
หน่วยงานราชการของประเทศไทยในวันส่งมอบงาน และจัดท าคูม่อืการใช้งาน ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการท างานของ
ระบบ ขั้นตอนการท างานของระบบ คุณลักษณะ หน้าท่ี การท างาน อายุการใช้งานและวิธีการบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย 
จ านวน 5 ชุด พร้อมชุดเครื่องมือบ ารุงรักษาเบื้องต้น จ านวน 2 ชุดโดยจดัส่งในวันส่งมอบงาน  

2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตท่อระบบกระจายน้ า ประเภท พอลเิอทิลีน (HDPE) 
ความหนาแน่นสูง ชนิดผนังหลายช้ัน มาตรฐาน มอก. 982-2556 โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผ้ลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต จะต้องมีสถานท่ีตั้งอย่างชัดเจน ใหท้างราชการสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรอง
ส าเนาลงนามโดยผูม้ีอ านาจครบถว้นถูกต้องมาพร้อมในการยื่นเสนอราคา 

 
 หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลกัษณะวัสดุอุปกรณ์ตาม
ข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ (ภาคผนวก ก.) หากผู้เสนอราคารายใด   ที่ไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว กรม
ทรัพยากรน้ าจะไมร่ับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งน้ี 
 
3.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
            ประกอบไปด้วย 14 รายการ 
 

รายการที่ 1 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีขนาดก าลังไฟรวมกัน ไม่น้อยกว่า 53 kW  
 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เป็นชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline Silicon) หรือชนิดผลึกผสม (Poly 
Crystalline Silicon) และต้องมพีิกัดก าลังไฟฟ้า output ไม่น้อยกว่า 330 Wp ต่อแผง เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard 
Test Condition (STC) ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ (Irradiance Condition) 1,000 W/m2 อุณหภูมิแผงเซลล์ 25 องศา
เซลเซียส Air Mass 1.5 
 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทุกชุดจะต้องมีขนาดพิกดัผลติไฟฟ้าสูงสุดทีเ่หมือนกัน และมีเครื่อง หมาย
การค้าและรุ่นเดียวกันท่ีไม่ลบเลือนบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผง 
 4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอต้องเป็นแบบผลึกซิลิกอน (Silicon) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรม มอก. 2580 เลม่ 2-2555, มอก.61215 เล่ม 1 (1) - 2561 โดยแนบหลักฐานดังกล่าวในวันส่งมอบงาน 
 5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตจะต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
โรงงานผู้ผลิตจะต้องด าเนินกิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
แบบ รง.4 ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบันมาพรอ้มกับการยื่นเสนอราคาด้วย 
 6. คุณสมบตัิทางไฟฟ้าเมื่อทดสอบท่ีสภาวะ Standard Test Condition (STC) และคุณสมบตัิทางกล 
      – Module Efficiency ไม่น้อยกว่า 17.0 % 
      – Output power tolerance +/- 5% หรือดีกว่า 
 7. ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรปิด Short Circuit Current, Isc (A) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่น้อยกว่า 9.0 A 
 8.  ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด Open Circuit Voltage, Voc (V) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่น้อยกว่า 45 V 
 9.  ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก าลังไฟฟ้าสงูสุด Maximum Power Voltage (Vmp) ต้องไม่น้อยกว่า 37 V 
 10.  Temperature Coefficient of power ไม่มากกว่า -0.41%/๐C  
 11. กล่องต่อสายไฟ (Junction Box) ต้องมีระดับการป้องกนัไม่น้อยกว่า IP67 และขั้วต่อสายไฟแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Connector Cable) ต้องเป็นชนิด MC4 หรือดีกว่า 
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 12. ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตยด์้านหลังจะต้องมีวัสดุ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นท่ีเทียบเท่า 
ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใสชนิด Tempered Glass หรือวัสดุอื่นท่ีมีคณุสมบัติเทยีบเท่า และทนต่อแสง UV มี 
Back Sheet ที่เป็นส่วนประกอบปิดทับด้านหลังเป็นแบบ Pet แบบ 1 ช้ัน 
 13. ต้องมี Integrated bypass diode ต่อวงจรอยู่ภายในกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) หรือข้ัวต่อสาย 
(Terminal Box) หรือติดตั้งอยู่ภายในแผงพลังงานแสงอาทิตย ์
 14. แผงเซลล์แสงอาทิตยต์้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย Fire test จากสถาบันทดสอบของรัฐฯ หรือหน่วยงาน
ของรัฐฯ ท้ังนี้ต้องแนบหลักฐานผลการทดสอบ Fire test มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 15. กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตอ้งมีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร และต้องท าจากวัสดุที่ท าจากโลหะปลอด
สนิม มีความคงทน แข็งแรง เหมาะส าหรับตดิตั้งบนอาคาร/หลังคาอาคาร และขอบของกรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องไม่
สูงเกินไป โดยเมื่อติดตั้งท่ีมุมเอียง 15 องศากับแนวระดับแล้ว เทน้ าจะต้องไมม่ีน้ าขังที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 16. โรงงานผูผ้ลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, โดยแนบหลักฐานดังกลา่วพร้อมลงนามและประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
 17. ต้องมีหนังสือรับรอง จากเจา้ของผลิตภณัฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้การรับรองคุณภาพแผงเซลล์ฯไม่น้อยกว่า 
10 ปี (Product Warranty) และรับประกันก าลังผลิตไฟฟ้าจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance 
warranty) ภายใน 25 ป ี โดยแนบหลักฐานดังกลา่วพร้อมลงนามและประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
 18. ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จะต้องเปน็ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัการแต่งตั้งโดยตรงจากผูผ้ลติแผงเซลลฯ์ให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 
 19. แผงเซลล์แสงอาทิตยต์้องผ่านการทดสอบ Potential Induced Degradation (PID) โดยแนบเอกสารรับรอง
จากสถาบันทดสอบมาด้วย 

จบรายการที่ 1 
 
 

รายการที่ 2 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์(Turbine Pump) 

เครื่องสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pump) ประเภท Vertical lineshaft Pump ชนิดขับเคลื่อนไฟฟ้า มอเตอร ์
(Motor) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 kW ความถี่ 50 เฮริ์ต (Hz) รับแรงดันไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 400 โวลต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที จ านวน 2 เครื่อง, แต่ละเครื่องสามารถสูบน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 100 ลกูบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ที่
ระยะแรงสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร (TDH) มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ าไม่น้อยกว่า IP55 เป็นผลติภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับ
การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก
โรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ า ว่าด้วยเครื่องสูบน้ าและมอเตอรเ์มื่อประกอบกันเป็นชุดแล้ว มีคณุสมบัตติรงตามข้อกาหนดของทาง
ราชการ โดยหนังสือรบัรองจากโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีสถานท่ีตั้งอย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถตรวจสอบและติดต่อได ้
เอกสารรับรองส าเนาลงนามโดยผูม้ีอานาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อมในการยื่นเสนอราคา  

รายละเอียดประกอบดังต่อไปน้ี.  
1 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ าท าจากเหลก็หล่อ (Delivery body): Cast iron EN-GJL250 หรือ เทียบเท่า  
2 ใบพัดท าจากวัสดุสแตนเลสสตลี Cast iron EN-GJL250 หรือ เทียบเท่า 
3 เพลาท าจากวัสดสุแตนเลสสตีล (Shaft): Stainless Steel AISI 431 (1.4057) หรือ เทียบเท่า  
4 ทางน้ าออก (Delivery diameter) ไม่น้อยกว่า 150 mm.  
5 ประสิทธิภาพการท างาน ณ อัตราการสูบน้ า (Pump Efficiency) ไม่น้อยกว่า 77%  
6 ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ (Motor Efficiency class) IE3 หรือ IEC  
7 ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Motor Efficiency 4/4 - 3/4) ไม่น้อยกว่า 90%  
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8 ช้ันฉนวนป้องกัน (Insulation class) F  
9 คุณภาพความทนทานตามมาตรฐาน (Tolerance according to standard) ISO 9906: 2012 3B  
10 เอกสารแบบแสดงผลการค านวณหาขนาด มอเตอร์, อิเวอร์เตอร์  แสดงสมรรถนะการท างานเครือ่งสูบน้ าเข้ากับ

ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยปริมาณน้ าท่ีผลิตได้ในแตล่ะวัน ต้องไมน่้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ระยะแรงสบูส่งรวม
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร (TDH) โดยมีกราฟแสดงสมรรถนะการท างาน. 

จบรายการที่ 2 

 
 

รายการที่ 3 
            รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ชุดควบคุมการท างานเครื่องสูบน้ า (Solar pumping 
inverter)  
 ชุดควบคุมการท างานเครื่องสูบน้ า (Solar pumping inverter) จ านวน 1 ชุด, แต่ละชุดขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW 
และเป็นผลติภณัฑ์จากโรงงานท่ีไดร้ับการรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรอื ได้รับเครื่องหมาย CE 
หรือ UL และผ่านรับรองมาตรฐาน EN-62109-1, EN-62109-2 ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามาเป็น
ชุดเซต เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานส าหรับงานดา้นระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสดุผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากโรงงาน และรับรองส าเนาลงนามโดยผู้
มีอานาจครบถ้วนถูกต้องพร้อมประทับตราในการยื่นเสนอราคา 
 รายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี. 
  1 ชุดควบคุมถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กับชุดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) , และระบบไฟฟ้าสายส่งจากการ
ไฟฟ้า (AC) หรือ จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator). 
 2 โครงสร้างชุดควบคุมท าจากอลูมิเนียม และช้ินส่วนประกอบอื่น ๆท าจากสแตนเลสสตีล AISI 304 ทนต่อการกัด
กร่อนและระบายความร้อนได้ดี. 
 3 มีฟังค์ช่ัน MPPT (Maximum Power Point Tracking) เพื่อให้เครื่องสูบน้ าท างานได้ประสทิธิภาพสูงสุดตาม
สภาพพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
 4 ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC (input Voltage 320-850 VDC) และรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับแบบ 3 เฟส AC (input Voltage 3x190-520 VAC) และจ่ายไฟฟ้าขาออกเป็นแบบ AC 3 เฟส (Output 
Voltage 3 X 460 VAC) โดยผูย้ืน่ข้อเสนอต้องแสดงรายการค านวณแนบมาด้วย  
 5 มีระบบป้องกันความเสียหายต่างๆดังนี้.  
 - ป้องกันภาวะน้ าแห้ง (Dry running) 
 - ป้องกันพิกัดไฟฟ้าเกิน (Overload) 
 - ป้องกันไฟกระชาก (Against surges)  
 - ป้องกันความร้อนเกินพิกัด (Overheating หรือ Overtemperature)  
 6 ระดับมาตรฐานป้องกันน้ าและฝุ่นละออง IP54  
 7 ชุดควบคุมมรีะบบซอฟสตาร์ท (Soft start) 
 8 ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ า (Solar pumping inverter) มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ (kW).  
 9 ชุดควบคมุ มีปุม่สวิตช์ เปิด - ปิด ระบบการท างาน และมหีน้าจอ LCD หรือ LED แสดงผลสถานะพร้อมปุ่มกด
เลือกเข้าสู่ในเมนูต่าง ๆ (Graphical display / keypad buttons). 
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 10 ชุดควบคุมมีบลูทูธติดตั้งภายใน สามารถเช่ือมต่อ บลูทูธ เข้ากับสมาร์ทโฟน (Bluetooth connection with 
smartphone) ทีต่ิดตั้งแอปพลิเคชั่นไว้ เพื่อตรวจสอบการท างานชุดระบบต่าง ๆ และสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ ์     ผ่านบลู
ทูธ หรือ Wi-Fi โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี.้ 
 - การตรวจสอบรายละเอียดพารามิเตอร์ต่าง ๆ. 
 - สามารถก าหนดส่งรายงานการตรวจสอบผ่านทางอีเมล์. 
 - สามารถท าการบันทึกและคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ. 
 - สามารถส่งโปรแกรมที่เขียนผ่านทางอีเมล์หรือแชร์ไปยังผู้ใช้หลายคน 
 - สามารถมอนิเตอร์และโปรแกรมจากระยะไกลโดยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนที่อยู่ใกล้เคียง. 
 - สามารถดูคู่มือและเอกสารจากออนไลน์. 
 - สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์  
 11 ชุดควบคุมมี GSM Port Card ส าหรับใส่ซิมการ์ดภายในเครื่อง   
 12 สามารถเก็บบันทึกข้อมลูประวัติการท างานต่าง ๆไว้ใน SD Card internal Memory สามารถถอด เข้า – ออก
ได ้
 13 ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ า จะตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์กรองคลื่นความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ (Sine-wave filter) ติดตั้ง
ควบคู่ด้วยเสมอเพื่อให้เครื่องสูบน้ าท างานได้อย่างราบรื่น. 

จบรายการที่ 3 

 
รายการที่ 4 

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ชุดควบคุมระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ AC และไฟฟ้ากระแสตรง DC แบบ
อัตโนมัติ (AC/DC Automatic switch)  

 ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC (190 - 850 VDC) และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 3 เฟส (3 
x 190 - 520 VAC) สามารถท าการสลับโดยอัตโนมัติ ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) และ
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator, ให้ท าการสตาร์ท / หยุด, ส่งสัญญาณเตือน, ระดับ
น้ ามันเชื้อเพลิง ) และยังสามารถเลือกก าหนดการควบคุมการสั่งการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สามารถเลือกก าหนดการควบคุมสั่งการ ด้วยตัวเอง (Manual switching ) โดยการเลือกกดที่แป้นสวิตช์ (AC) 
หรือ (DC) ของแหล่งพลังงานไฟฟ้าท่ีต้องการใช้งาน  
 2. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ แบบการตั้งเวลา (Timed switching) โดยสามารถก าหนดช่วงเวลาตามที่
ผู้ใช้งานก าหนด สลับเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กระแสตรง (DC) ไปเป็นแหล่งพลังงานจากไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) หรือจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ตามเวลาที่ผู้ใช้ก าหนด  
 3. สามารถเลือกก าหนดการควบคุมสั่งการ แบบดิจิตอลอินพุต (Switching from digital input)  
 4. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการโดยอัตราการไหล (Switching by flow) โดยการสลับเปลี่ยนจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กระแสตรง (DC) ไปเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการ
ไหลที่ต้องการ  
 5. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการโดยความเข้มแสง (Switching by irradiation) โดยการก าหนดความเข้ม
แสงแดด หากความเข้มแสงแดดต่ ากว่าค่าที่ก าหนดไว้และไม่เพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่องสูบน้ า ชุดควบคุมจะสลับ
เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และเมื่อความเข้มแสงแดดมี
ค่ามากกว่าท่ีตั้งไว้ ชุดควบคุมก็จะท าการปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  และ
กลับมาใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ตามเดิมโดยอัตโนมัติ  
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 6. โครงสร้างท าจากอลูมิเนียม และช้ินส่วนประกอบอ่ืน ๆท าจากสแตนเลสสตีล AISI 304 ทนต่อการกัดกร่อนและ
ระบายความร้อนได้ดี. 
 7. สามารถเช่ือมต่อผ่านบลูทูธ เข้ากับ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ตรวจสอบสถานะการท างานและการตัง้ค่าต่างโดย
ผ่านแอปพลิเคชัน 
 8. มีหน้าจอ LCD หรือ LED แสดงผลสถานะพร้อมปุ่มกดเลือกเข้าสู่ในเมนูต่างๆ  
 9. อุณหภูมิแวดล้อมในการท างาน -10 to 50°C (14 to 122°F)  
 10. MODBUS RTU RS485 ส าหรับการสื่อสารภายนอก 
 11. เชื่อมต่อผ่านสาย RS485 ส าหรับการสื่อสารภายในระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง 
 12. มีช่องต่อสัญญานมอเตอร์ (Motor run signal), สัญญานเตือนภัย (Alarm signal)  
 13. มีช่องรองรับสัญญานอนาล็อค 4-20 มิลลิแอมป์ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 14. มาตรฐานการป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง IP54.  

จบรายการที่ 4 
 

 
รายการที่ 5 

               รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ การควบคุมสื่อสารรายงานแสดงผลทางไกล 
 (Remote Monitoring) 

 สามารถท าการเช่ือมต่อ สื่อสาร ควบคุม และรายงานข้อมูลการท างานเครื่องสูบน้ าแสดงผลทางไกล ผ่าน Wi-fi หรือ 
GSM  และสามารถระบุต าแหน่ง( GPS Geolocalization) เพื่อบันทึกข้อมูลการท างานของระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยดูข้อมูลได้จากทุกพ้ืนท่ี ควบคุมตรวจสอบพารามิเตอร์พร้อมรายงานผลทางไกลแบบเรียลไทม์ สามารถอัพโหลดและบันทึก
โปรแกรมการท างานของค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบ CSV ไฟล์ และบันทึกเก็บไว้ใน SD การ์ด จากชุดอุปกรณ์, สามารถสื่อสาร
ส่งสัญญาณ ไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android, IOS หรือ คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ SIM Card ในประเทศไทย เครือข่าย
ระบบ 3G / 4G สามารถแสดงผลค่าพารามิเตอร์การท างานของเครื่องสูบน้ าต่าง ๆได้ดังน ี้. 
 1. แสดงปริมาณการสบูน้ า (Performance Data) เป็นกราฟ (Graph) โดยแสดงข้อมูลเป็น รายวัน รายสัปดาห์ ราย
เดือน และรายปีได้ 
 2. แสดงการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบปัจจุบันเวลา (Real time) 
 3. แสดงค่าปริมาณของน้ าท่ีสูบได้ ต่อช่ัวโมง (flow rate m3/h) 
 4. แสดงค่าความถี่ (Hz)  
 5. แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ารับเข้า (DC input Voltage)   
 6. แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (Motor Current A) หรือ (Motor power factor) 
 7. แสดงค่าก าลังไฟฟ้า (Power W)  
 8. แสดงค่าอุณหภูมิของตัวควบคุม (Temperature)  
 9. แสดงค่าการนับจ านวนช่ัวโมงการท างานของตัวควบคุม (hours)  
 10. แสดงค่านับปริมาณน้ าท่ีได้ทั้งหมดตั้งแต่เครื่องสูบน้ าเริ่มท างานจนถึงเวลาปัจจุบัน (Total flow rate m3)  
 11. แสดงสถานะเครื่องสูบน้ าท างาน – เครื่องสูบน้ าหยุดท างาน (RUN - STOP)  
 12. สามารถท าการเลือก เปิด - ปิด ระบบเครื่องสูบน้ าได้จากระยะไกล (START MACHINE, STOP MACHINE)  
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 13. สามารถ เลือกก าหนดเมนูการใช้งานเป็นทั้งภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และควบคุมท าการแก้ไขปรับค่าต่างๆ 
ของเครื่องสูบน้ าได้จากระยะไกล 
 14. สามารถบันทึกข้อมูล (Data Record) ในรูปแบบ CSV ไฟล์ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทางราชการเพื่อ
น าไปใช้เป็นประโยน์ทางเชิงวิชาการ 
 15. สามารถแจ้งเตือน สถานะการท างานของเครื่องสูบน้ าผ่านทาง อีเมล์ หรือแชร์ ไปยังผู้ใช้หลายคนให้ทราบถึง
ปัญหาและค าแนะน าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 - แรงดันไฟฟ้าต่ า (Under voltage)  
 - ภาวะน้ าแห้ง (Dry run cosphi)  
 - กระแสไฟมอเตอร์เกินพิกัด (Overcurrent motor)  
 - แจ้งเตือน สถานะโรเตอร์ล็อค (Locked rotor) 

จบรายการที่ 5 

 
 
 

รายการที่ 6. 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ชุดกล่องรวมสายไฟ พร้อมสวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อระบบไฟฟ้า

กระแสตรง (PV Combiner DC switch box) 
 ชุดกล่องรวมสายไฟ พร้อมสวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ากระตรง ที่เช่ือมต่อมาจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และมีตัวป้องกันไฟกระชาก (DC surge) ซึ่งภายในกล่องมีอุปกรณ์ส าคัญต่างๆ ดังนี้. 
 1. สามารถรวมสายไฟท่ีมาจากการต่อของชุดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ไม่น้อยกว่า 9 สตริง (Components 9 
strings) 
 2. ตัวยึดฟิวส์ขั้วเดียว 28 single-pole fuse holders 1000V DC 
 3. ฟิวส์ 10x38 1000V DC 10A DC 10A ไม่น้อยกว่า 2 ตัว  
 4. สวิตช์ตัดการเช่ือมต่อ (Disconnector) max. 1000V DC 160A 
 5. ตัวสะพานไฟฟ้าเช่ือมต่อไม่น้อยกว่า 1 ชุด (connection bridges)  
 6. ตัวป้องกันไฟกระชากขนาดไม่น้อยกว่า 1000V DC (surge arrester) 

จบรายการที่ 6 

 
 

รายการที่ 7 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ มิเตอร์วัดปริมาณน้ า (Water Meter) 

 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรน้ า โดยให้น้ าไหลผ่านอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ค านวณปริมาตรและส่งค่าที่ได้ไปที่
หน้าปัดซึ่งมีหลักการค านวณและแปลงอัตราส่วนที่ค านวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ท าให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น 
ปริมาตรเป็นลิตร เป็นลูกบาศก์เมตร เป็นมิเตอร์แบบเช่ือมต่อด้วยเกลียว หรือ เป็นแบบเช่ือมต่อด้วยหน้าแปลน รายละเอียด
ดังนี้. 
 1. สามารถรับสัญญาณเข้าแบบพัลซ์ได้ (pulsed (reed switch) signal.)  
 2. สามารถรับแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 บาร์ (Max pressure: 16 bar)  
 3. ระดับการป้องกันมาตรฐาน IP64 

จบรายการที่ 7 
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รายการที่ 8 

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ อุปกรณ์ป้องกันเม่ือเกิดภาวะน้ าแห้ง (Dry Run Sensor) 
 ถูกออแบบมาให้ท าหน้าที่ในการป้องกันการเกิดภาวะน้ าแห้งโดยการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้เครื่องสูบน้ า
หยุดท างานในกรณีที่มีระดับน้ าต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เครื่องสูบน้ ารีสตาร์ทหากระดับน้ าไม่สูงกว่าระดับ
ความปลอดภัย โดยชุดอุปกรณ์ท าด้วยวัสดุที่เหมาะส าหรับการสัมผัสกับน้ า และท างานโดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ ามาก 
 1. ขนาดสายเคเบิล ต้องไม่น้อยกว่า 0.75sq.mm 
 2. สายไฟไม่เกิน 50m.  

จบรายการที่ 8 

 
 

รายการที่ 9 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ อุปกรณ์วัดระดับน้ า (Liquid Level Transmitter) 

 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความสูงของน้ า  ใช้วัดระดับน้ าในแท็งค์เก็บน้ า, ในสระเก็บน้ า, หรือในบ่อบาดาล  เป็นต้น 
โดยต่อร่วมกับชุดควบคุมเพื่อแสดงผลของระดับน้ า รายละเอียดดังนี้.    
 1. โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน (Stainless steel): 316L 
 2. แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): 12-28V   
 3. สัญญาณเอาต์พุต (Signal output): 4-20mA.  
 4. แรงดันเกิน (Overpressure): 150%F.S.  
 5. อุณหภูมิค่าเฉลี่ย (Average temp): 0ºC - 100ºC  
 6. ยานการวัด (Pressure Range) 0-20m H20             
 7. ค่าความแม่นย า (Accuracy) ±0,5%F.S  
 8. ระดับการป้องกัน (Protection): IP68.  
 9. ได้รับมาตรฐานการรับรอง: CE 

จบรายการที่ 9 

 
 

รายการที่ 10 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transducer) 

 อุปกรณ์ส่งสัญญาณวัดความดันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรมและให้การวัดความดันที่เช่ือถือได้แม้ใน
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเลวร้าย ตามรายละเอียดดังนี้. 
 1. สัญญาณเอาต์พุต, ช่วงการวัดจาก 0 ถึง 16 บาร์ (bar)  
 2. สามารถทนทานต่อการเกิดโพรงอากาศ, ของเหลว, และแรงดันสูงสุด (MBS 3050) 
 3. โครงสร้างตัวอุปกรณ์ stainless steel (AISI 316L) 
 4. มาตรฐานสัญญาณเอาต์พุตตั้งแต่ (Output): 4 - 20 mA 
 5. แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): 9-28 VDC  

จบรายการที่ 10 
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รายการที่ 11 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ชุดควบคุมส่งสัญญาณ ส าหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 

 (Remote Communication Sensor) 
 อุปกรณ์สามารถส่งสัญญานสื่อสารสั่งการให้กับชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้จากระยะไกลเพื่อควบคุมการเปิด -ปิด
เครื่องสูบน้ า ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ .  
 1. สวิตช์ลูกลอย (float switch)   
 2. สวิตช์การไหล (flow switch) 
 3. สวิตช์แรงดัน (pressure switch) 
 4. เซ็นเซอร์วัดระดับน้ า (level sensor) 
 5. เครื่องวัดการไหล (flow meter)  
 6. ช่องส าหรับ อินพุตดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (Digital Input port) 

จบรายการที่ 11 

 
 

รายการที่ 12 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ อุปกรณ์วัดความเข้มแสง (Solar Radiation Meter) 

                     อุปกรณ์วัดความเข้มจากแสงอาทิตย์ ออกแบบมาเพื่อให้การวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นย้า และการชดเชย
อุณหภูมิ ใช้กับชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
                        1. ช่วงระยะการวัดค่า, Measure range: 0 – 1200 W/m2  
                        2. ค่ากระแสขาออก, Output current: 4 – 20 mA  
                        3. ค่าความแม่ย า ชดเชยอุณหภูม,ิ Precision: +/- 5%, temperature compensated  
                        4. อุณหภูมิทีร่ับไดต้ั้งแต,่ Ambient Temperature: -20° - 50 °C (-4 - 122 °F)  

จบรายการที่ 12 
 
 

รายการที่ 13 
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 ชุด 

                        1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์  
                        2. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 Ah  
                        3. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด -ปิด โคมไฟอัตโนมตัิ  
                        4. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  
                        5. เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว สูงจากพ้ืนดิน 4 เมตร  

จบรายการที่ 13 
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รายการที่ 14 
คุณลักษณะเฉพาะท่อพอลิเอทิลีน  

   1. คุณลักษณะเฉพาะท่อพอลิเอทิลีน 
   (1) ท่อต้องผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ และ

จะต้องใช้เม็ดวัสดุใหม่มาท าการผลิตเท่านั้น ไม่ให้น าวัสดุใช้ซ้ า (Reworked Material) มาใช้ร่วมในการผลิต 
    (2) ท่อจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนด มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.9๘๒-2๕๕๖ และ/หรือ อนุกรมมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มี
การอ้างอิงไว้ใน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ เท่านัน้ 
     (3) วัสดุท่อต้องเป็นสีด าเคลือบน้ าเงินให้เป็นไปตามข้อก าหนด มอก.98๒-25๕๖ 
ประเภทท่อชนิดผนังหลายชั้น โดยวัสดุที่ใช้ในการเคลือบสีน้ าเงินจะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุที่ใช้ท า
ท่อเป็นชั้นคุณภาพPE๑๐๐ 

    (4) อรรถประโยชน์หรือคุณประโยชน์เพ่ิมของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้แก่โครงการ ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการการผลิตของผู้ผลิต คือ การเคลือบผนังท่อชั้นนอก ทังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนก
แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนเป็นส าคัญ ก าหนดให้ท่อ พอลิเอทิลีน ที่ใช้ในโครงการจะต้อง
เคลือบสีน้ าเงินวัสดุชั้นคุณภาพ PE ๑๐0 ตามข้อก าหนด มอก.982-2556 และผู้เสนอราคาจะต้องยื่น
เอกสารที่รับรอง มอก. 982-2556 ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตด้วย 

   (5) การแสดงเครื่องหมายและฉลาก ของท่อจะต้องแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. ๙๘๒-๒๕๕๖ 
    (6) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ที่ใช้จะต้องผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกัน 
และผลิตจากผู้ผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่อ 

(7) ผลิตภัณฑ์จะต้อง ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือใหม่กว่า 

๒. การวางท่อ 
๑)  ผู้รับจ้างต้องขุดดิน วางท่อ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งกลบฝังท่อและ

เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย  

๒) ขนาดและความยาวท่อจ่ายน้ าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของพ้ืนที่จริง 
ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องท าการเขียน SHOP DRAWING แนวท่อจ่ายน้ าทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่ด าเนินการก่อสร้าง 

๓) ถ้าหากผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง แนวท่อจ่ายน้ าตามขนาดและความยาวตาม
รูปแบบทั้งหมดแล้วยังมีแนวท่อท่ีขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดหาท่อตามขนาด
และความยาวที่ขาดหายไป มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย และส่งมอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ า
เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

                       จบรายการที่ 14 
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ภาคผนวก ก 

ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการ 

ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง(บ้านปูนหลวง) 
บ้านปูนหลวง หมู่ท่ี 8 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

......................................... 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๑ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

      

๑.๑ เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด 
Crystalline silicon มีพิกัดก าลังไฟฟ้า 
Output    ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ Wp (ต่อ
แผง) ที่ STC และมีขนาดก าลังรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๕๓ kW ต่อ ๑ ระบบ 

      

๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน มอก. โดยยื่นเอกสารการ
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาพร้อม
ในวันเสนอราคา 

      

๑.๓ เเผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น าเสนอและที่
ใช้ติดตั้งทุกชุด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมายการค้า รุ่น และขนาด
เหมือนกันทุกแผงในการต่อขนานและ/
หรืออนุกรมกันกรณีใช้มากกว่า ๑ แผง 
และมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากัน 

      

๑.๔ แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ
แผงไม่น้อยกว่า (Max Efficiency) 15% 
และความคลาดเคลื่อนของพลังงานไม่
เกิน (Power Tolerance) ± 5% 

      

๑.๕ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคา
จะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

      



[๑๒] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

(Product Warranty) และรับประกัน
การผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% 
(Linear Performance Warranty) 
ในช่วงเวลา ๒๕ ปี โดยผู้ยื่นเสนอราคา
ต้องแนบเอกสารขอบเขตของการ
รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
เอกสารหลักฐานแสดงการรับประกัน
จากผู้ผลิต ลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
โรงงานผู้ผลิต และประทับตรารับรอง 
มาพร้อมในวันเสนอราคา 

๑.๖ ผู้ยื่นเสนอต้องแจ้งชื่อและสถานที่ตั้งขอ
โรงงานผู้ผลิตแผงเชลล์แสงอาทิตย์ โดย
จะต้องเป็นโรงงานที่มีอาชีพผลิตแผง
เชลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ และ
ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ และใบ
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามให้ครบถ้วนพร้อมประทับตรา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๓] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๒ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน (Turbin Pump) 

      

๒.๑ ตัวเรือนสูบท าจากเหล็กหล่อ 
(Delivery body) : Cast iron EN-
GJL250 หรือ เทียบเท่า 

      

๒.๒ ใบพัดท าจากวัสดุสแตนเลสสตีล : Cast 
iron EN-GJL250 หรือ เทียบเท่า 

      

๒.๓ เพลาท าจากวัสดุสแตนเลสสตีล 
(Shaft): Stainless Steel AISI 431 
(1.4057) หรือ หรือ เทียบเท่า 

      

๒.๔ ทางน้ าออก (Delivery diameter) ไม่
น้อยกว่า 150 mm. 
 

      

๒.๕ ประสิทธิภาพการท างาน ณ อัตราการ
สูบน้ า (Pump Efficiency) ไม่น้อยกว่า 
77% 

      

๒.๖ ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ (Motor 
Efficiency class) IE3 หรือ IEC 
 

      

๒.๗ ประสิทธิภาพมอเตอร์  (Motor 
Efficiency 4/4 - 3/4) ไม่น้อยกว่า 
90% 

      

๒.๘ ชั้นฉนวนป้องกัน (Insulation class)  F 
 
 

      

๒.๙ คุณภาพความทนทานตามมาตรฐาน 
(Tolerance according to 
standard) ISO 9906: 2012 3B 

      

๒.๑๐ เอกสารแบบแสดงผลการค านวณหา
ขนาด มอเตอร์, อิเวอร์เตอร์  แสดง
สมรรถนะการท างานเครื่องสูบน้ าเข้า

      



[๑๔] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

กับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ต้องไม่
น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่
ระยะแรงสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 
เมตร (TDH) โดยมีกราฟแสดง
สมรรถนะการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๕] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๓ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะชุด
ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ า (Solar 
pumping inverter) 

      

๓.๑ ชุดควบคุมถูกออกแบบมาให้สามารถใช้
กับชุดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) 
, และระบบไฟฟ้าสายส่งจากการไฟฟ้า 
(AC) หรือ จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) 

      

๓.๒ โครงสร้างชุดควบคุมท าจากอลูมิเนียม 
และชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆท าจากส
แตนเลสสตีล AISI 304 ทนต่อการกัด
กรอ่นและระบายความร้อนได้ดี 

      

๓.๓  มีฟังค์ชั่น MPPT (Maximum Power 
Point Tracking) เพ่ือให้เครื่องสูบน้ า
ท างานได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามสภาพ
พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

      

๓.๔  ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง DC (input Voltage 
320-850 VDC) และรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับแบบ 3 เฟส AC (input 
Voltage 3x190-520 VAC) และ
จ่ายไฟฟ้าขาออกเป็นแบบ AC 3 เฟส 
(Output Voltage 3 X 460 VAC) 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายการ
ค านวณแนบมาด้วย  

      

๓.๕  มีระบบป้องกันความเสียหายต่าง ๆ
ดังนี้. 
- ป้องกันภาวะน้ าแห้ง (Dry running) 
- ป้องกันพิกัดไฟฟ้าเกิน (Overload) 
- ป้องกันไฟกระชาก (Against surges) 
- ป้องกันความร้อนเกินพิกัด 

      



[๑๖] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

(Overheating หรือ Overtemperature) 
๓.๖ ระดับมาตรฐานป้องกันน้ าและฝุ่น

ละออง IP54 
      

๓.๗ ชุดควบคุมมีระบบซอฟสตาร์ท (Soft 
start) 
 

      

๓.๘ ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ า (Solar 
pumping inverter) มีขนาดไม่น้อย
กว่า 30 กิโลวัตต์ (kW) 

      

๓.๙ ชุดควบคุม มีปุ่มสวิตช์ เปิด - ปิด 
ระบบการท างาน และมีหน้าจอ LCD 
หรือ LED แสดงผลสถานะพร้อมปุ่มกด
เลือกเข้าสู่ในเมนูต่าง ๆ (Graphical 
display / keypad buttons) 

      

๓.๑๐ ชุดควบคุมมีบลูทูธติดตั้งภายใน 
สามารถเชื่อมต่อ บลูทูธ เข้ากับสมาร์ท
โฟน (Bluetooth connection with 
smartphone) ที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไว้ 
เพ่ือตรวจสอบการท างานชุดระบบต่าง 
ๆ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์      
ผ่านบลูทูธ หรือ Wi-Fi  

      
 

๓.๑๑ ชุดควบคุมมี GSM Port Card ส าหรับ
ใส่ซิมการ์ดภายในเครื่อง 
 

      

๓.๑๒ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการ
ท างานต่าง ๆไว้ใน SD Card internal 
Memory สามารถถอด เข้า – ออกได้ 

      

๓.๑๓ ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ า จะต้องติดตั้ง
ชุดอุปกรณ์กรองคลื่นความถี่ไฟฟ้า
กระแสสลับ (Sine-wave filter) ติดต้ัง
ควบคู่ด้วยเสมอเพ่ือให้เครื่องสูบน้ า
ท างานได้อย่างราบรื่น 

      

 

 

 

 



[๑๗] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๔  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ชุดควบคุมระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 
AC และไฟฟ้ากระแสตรง DCอัตโนมัติ 

      

๔.๑ สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ 
สลับด้วยตัวเอง (Manual switching) 
 

      

๔.๒ สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ 
สลับแบบตั้งเวลา (Timed switching) 
 

      

๔.๓ สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ 
สลับแบบอินพุตดิจิตอล (Switching 
fromdigital input) 

      

๔.๔ สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ 
สลับโดยการไหล (Switching by 
flow) 

      

๔.๕ สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ 
สลับโดยความเข้มแสง (Switching by 
irradiation) 

      

๔.๖ โครงสร้างท าจากอลูมิเนียม และ
ชิ้นส่วนประกอบอ่ืน ๆท าจากสแตน
เลสสตีล AISI 304 

      

๔.๗ สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ เข้ากับ 
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ตรวจสอบ
สถานะการท างานและการตั้งค่าต่าง
โดยผ่านแอปพลิเคชัน 

      

๔.๘ มีหน้าจอ LCD หรือ LED แสดงผล
สถานะพร้อมปุ่มกดเลือกเข้าสู่ในเมนู
ต่างๆ 

      

๔.๙ MODBUS RTU RS485 ส าหรับการ
สื่อสารภายนอก และเชื่อมต่อผ่านสาย 
RS485 ส าหรับการสื่อสารภายใน

      



[๑๘] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง 
๕.๑๐ มีช่องต่อสัญญานมอเตอร์ (Motor run 

signal), สัญญานเตือนภัย (Alarm 
signal) และมีช่องรองรับสัญญานอนา
ล็อค 4-20 มิลลิแอมป์ ไม่น้อยกว่า 2 
ช่อง 

      

๕.๑๑ อุปกรณ์ออกแบบมาตรฐานการป้องกัน
ความชื้นและฝุ่นละออง IP54. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๙] 
 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

รายการที่ ๕ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะชุด
ควบคุมสื่อสารรายงานแสดงผลทางไกล 

      

๕.๑ แสดงปริมาณการสูบน้ า 
(Performance Data) เป็นกราฟ 
(Graph) โดยแสดงข้อมูลเป็น รายวัน 
รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ 

      

๕.๒ แสดงการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบ
ปัจจุบันเวลา (Real time) 

      

๕.๓ แสดงค่าปริมาณของน้ าที่ได้ ต่อชั่วโมง 
(rate m3/h) 

      

๕.๔ แสดงค่าความถี่ (Hz) 

 

      

๕.๕ แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ารับเข้า (DC 
input Voltage)   

      

๕.๖ แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ 
(Motor Current A)หรือ(Motor 
power factor) 

      

๕.๗ แสดงค่าก าลังไฟฟ้า (Power W) 

 

      

๕.๘ แสดงค่าอุณหภูมิของตัวควบคุม 
(Temperature) 

      

๕.๙ แสดงค่าการนับจ านวนชั่วโมงการ
ท างานของตัวควบคุม (hours) 

      



[๒๐] 
 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

๕.๑๐ แสดงค่านับปริมาณน้ าที่ได้ทั้งหมด
ตั้งแต่เครื่องสูบน้ าเริ่มท างานจนถึงเวลา
ปัจจุบัน (Total flow rate m๓) 

      

๕.๑๑ แสดงสถานะเครื่องสูบน้ าท างาน – 
เครื่องสูบน้ าหยุดท างาน (RUN - 
STOP) 

      

๕.๑๒ สามารถท าการเลือก เปิด - ปิด ระบบ
เครื่องสูบน้ าได้จากระยะไกล (START 
MACHINE, STOP MACHINE) 

      

๕.๑๓ สามารถ เลือกก าหนดเมนูการใช้งาน
เป็นทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ
ควบคุมท าการแก้ไขปรับค่าต่างๆ ของ
เครื่องสูบน้ าได้จากระยะไกล 

      

๕.๑๔ สามารถบันทึกข้อมูล (Data Record) 
ในรูปแบบ CSV ไฟล์ เพ่ือประโยชน์ต่อ
หน่วยงานทางราชการเพ่ือน าไปใช้เป็น
ประโยน์ทางเชิงวิชาการ 

      

๕.๑๕ สามารถแจ้งเตือน สถานะการท างาน
ของเครื่องสูบน้ าผ่านทาง อีเมล์ หรือ
แชร์ไปยังผู้ใช้หลายคนให้ทราบถึง
ปัญหาและค าแนะน าการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 - แรงดันไฟฟ้าต่ า (Under 
voltage)  
 - ภาวะน้ าแห้ง (Dry run 
cosphi)  
 - กระแสไฟมอเตอร์เกินพิกัด 
(Overcurrent motor)  
 - แจ้งเตือน สถานะโรเตอร์
ล็อค (Locked rotor) 

      

 

 

 



[๒๑] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๖ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
กล่องควบคุมการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

      

๖.๑ ต่อกับชุดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
ไม่น้อยกว่า ๙ สตริง (Components 
๙ strings) 

      

๖.๒ ตัวยึดฟิวส์ขั้วเดียว 28 single-pole 
fuse holders 1000V DC 
 

      

๖.๓ ฟิวส์ 10x38 gPV 1000V DC 10A 
DC 10A ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
 

      

๖.๔ สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ(Disconnector) 
max. 1000V DC 160A 
 

      

๖.๕ ตัวสะพานไฟฟ้าเชื่อมต่อไม่น้อยกว่า1 
ชุด(connection bridges) 
 

      

๖.๖ ตัวป้องกันไฟกระชากขนาดไม่น้อยกว่า
1000V DC (surge arrester) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



[๒๒] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๗ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
มิเตอร์วัดปริมาณน้ า 

      

๗.๑ สามารถรับสัญญาณเข้าแบบพัลซ์ได้ 
(pulsed (reed switch) signal.) 
 

      

๗.๒ สามารถรับแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
16 บาร์ (Max pressure: 16 bar) 
 

      

๗.๓ อุปกรณ์ออกแบบมาตรฐานการป้องกัน
ความชื้นและฝุ่นละออง IP64 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๓] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๘ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
อุปกรณ์วัดระดับแหล่งน้ า 

      

๘.๑ โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม 
มาตรฐาน (Stainless steel): 316L  

      

๘.๒ แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): 12-
28V  

      

๘.๓ สัญญาณเอาต์พุต (Signal output): 
4-20mA.  

      

๘.๔ แรงดันเกิน (Overpressure): 
150%F.S.  

      

๘.๕ อุณหภูมิค่าเฉลี่ย (Average temp): 
0ºC - 100ºC  

      

๘.๖ ยานการวัด (Pressure Range) 0-
20m H20   

      

๘.๗ ค่าความแม่นย า (Accuracy) 
±0,5%F.S 

      

๘.๘ ระดับการป้องกัน (Protection): 
IP68. 

      

๘.๙ ได้รับมาตรฐานการรับรอง: CE 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๔] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๙ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
อุปกรณ์อุปกรณ์วัดแรงดัน 

      

๙.๑ สัญญาณเอาต์พุต, ช่วงการวัดจาก 0 
ถึง 16 บาร์ (bar)  

      

๙.๒ สามารถทนทานต่อการเกิดโพรงอากาศ
, ของเหลว, และแรงดันสูงสุด (MBS 
3050) 

      

๙.๓ โครงสร้างตัวอุปกรณ์ stainless steel 
(AISI 316L) 

      

๙.๔ มาตรฐานสัญญาณเอาต์พุตตั้งแต่ 
(Output): 4 - 20 mA  

      

๙.๕ แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): 9-
28 VDC  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๕] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๑๐ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ชุดควบคุมส่งสัญญาณ ส าหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 

      

๑๐.๑ สวิทช์ลูกลอย (flow switch) 
 
 

      

๑๐.๒ สวิทช์การไหล (float switch) 
 
 

      

๑๐.๓ สวิทช์แรงดัน (pressure switch) 
 
 

      

๑๐.๔ เซ็นเซอร์วัดระดับน้ า (level sensor) 
 
 

      

๑๐.๕ เครื่องวัดการไหล (flow meter) 
 
 

      

๑๐.๖ ช่องส าหรับ อินพุตดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 
4 ช่อง (Digital Input port) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๖] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๑๑ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
อุปกรณ์วัดความเข้มแสง 

      

๑๑.๑ ช่วงระยะการวัดค่า,Measure range: 
0 – 1200 W/m2 
 

      

๑๑.๒ ค่ากระแสขาออก, Output current: 
4 – 20 mA 
 

      

๑๑.๓ ค่าความแม่นย า ชดเชยอุณหภูมิ, 
Precision: +/- 5%, temperature 
compensated 

      

๑๑.๔ อุณหภูมิที่รับได้ตั้งแต่, Ambient 
Temperature: -20° - 50 °C (-4 - 
122 °F) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๗] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

ล าดับที่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/รุ่น มี 
ไม่
มี 

หน้า 

รายการที่ ๑๒ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน ๔ ชุด 

      

๑๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔๕ วัตต ์
 

      

๑๒.๒ แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๐ Ah 
 

      

๑๒.๓ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด 
- ปิด โคมไฟอัตโนมัติ 
 

      

๑๒.๔ โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 
 

      

๑๒.๕ เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูงจาก
พ้ืนดิน ๔ เมตร 
 

      

รายการที่ 13  ท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง
ชนิดผนังหลายชั้น ได้รับมาตรฐาน มอก. 982-
2556 โดยหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตต้องมี
สถานที่ตั้งอย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถ
ตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรองส าเนา ลง
นามโดยผู้มีอ านาจครบถ้วนถูกต้อง 
 

      

 

หมายเหตุ       รายการวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาและก่อสร้างโครงการก่อสรา้งระบบกระจายน้ าสนับสนุน 
        ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง(บ้านปูนหลวง) บ้านปูนหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า   
        จังหวัดเชียงราย  

 
 

 



[๒๘] 

 

ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

 


