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โซลาร์รูฟ: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลังคา 

                โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ที่อยูอ่าศยั อาคารธุรกิจ โรงงาน หรือ

สถานประกอบการตา่งๆ  โดยมวีตัถปุระสงค์ เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลติได้ในเชิงพาณิชย์ใหแกก่ารไฟฟ้า ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้า  Feed-

in Tariff (FiT) ดงัอตัราที่แสดงในตารางด้านลา่งเป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) 

ที่มา:  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการพลงังาน  เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้ 

          บนหลงัคา  http://www.erc.or.th 

                บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั หรือ บีเอสพี ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2550 ด้วยวตัถปุระสงค์หลกั คือ การให้บริการ

ออกแบบ ติดตัง้ และพฒันาระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้แบบโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟ บีเอสพีเป็นผู้ออกแบบ  

ติดตัง้และด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงทิตย์ เป็นแหง่แรกในประเทศไทย ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการออกแบบระบบ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มากกวา่ 15 แหง่ทัว่ประเทศ และรับออกแบบ ติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้

แบบบนพืน้ (Ground Mounted) และโซลาร์รูฟ (Roof Top) บนอาคาร โรงงาน  สถานศกึษา  ด้วยทีมงานวิศวกร เจ้าหน้าที่ท่ีมี

ประสบการณ์มามากกวา่ 6 ปี  

นอกจากนี ้   บีเอสพี ยงัมีการลงทนุ พฒันา ออกแบบ ติดตัง้ระบบโซลาร์รูฟบนหลงัคาสถานประกอบการใน

ตา่งประเทศ อาทิ เช่น เยอรมนันี อิตาลแีละญ่ีปุ่ น ในหลายโครงการ ทัง้แบบติดตัง้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและ

คริสตลัไลน์ เราจึงมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบ ติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาที่

เหมาะสมกบัท่ีอยูอ่าศยั สถานประกอบการ ท่ีให้ผลตอบแทนการลงทนุที่คุ้มคา่ที่สดุทัง้ (Optimization) 
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เอกสารนีจ้ดัท าขึน้เพื่อให้รายละเอียดข้อมลูแก่ผู้สนใจตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคาบ้านท่ี

อยูอ่าศยั  โรงงาน สถานประกอบการ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภมูิภาค ทัว่ประเทศ  หากไมต่รงกบัระเบียบ

คณะกรรมการกิจการพลงังาน วา่ด้วยการรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิกตัง้บนหลงัคาฯให้ยดึระเบียบ

เป็นหลกั        

1. โครงการโซลาร์รูฟตามมาตรการการรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บน

หลังคา (Solar PV Rooftop) 

  วตัถเุพื่อตอบสนองความสนใจของประชาชน สถานประกอบการผู้  สนใจจ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ตาม

มาตรการรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลติจากระบบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา บ้านอยูอ่าศยั อาคารธุรกิจขนาดเลก็

กลางและใหญ่ ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ภายในวนัท่ี   31   ธนัวาคม พ.ศ.2556ใน

ปริมาณการรับซือ้ที่ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 200 MWp 

 

โดยมีปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าในแตล่ะพืน้ท่ี ดงัตาราง 
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    หมายเหต ุ  ทัง้นี ้ หากมีข้อจ ากดัของระบบโครงขา่ยไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยสามารถเปลีย่นแปลงปริมาณและจดุรับซือ้ 
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                     ที่ก าหนดได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

2. คุณสมบตัิผู้ยื่นขอตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1.  เป็นเจ้าของบ้าน(อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1)  หรืออาคารธุรกิจหรือโรงงาน (อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 2,3,4 หรือ 

ประเภท 5)   หรือได้รับยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของฯ หรือมีสญัญาเชา่เพื่อด าเนินการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าฯ หรือผู้ รับมอบ

อ านาจจากเจ้าของฯ ในการด าเนินการเพื่อยื่นขอผลติไฟฟ้าฯ  หากช่ือเจ้าของบ้านและอาคารไมต่รงกบัช่ือผเูป็นเจ้าของ

มิเตอร์กบัการไฟฟ้าในพืน้ท่ี ต้องมีการมอบอ านาจด าเนินการในสว่นดงักลา่วด้วย โดยอาคารนัน้จะต้องไมเ่คยติดตัง้แผง

เซลล์แสงอาทติย์โฟโตโวลเทอิค (แผงเซลล์แสงอาทิตย์) มาก่อน 

2.  ไมเ่ป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือสว่นราชการท่ีมีช่ืออยา่งอื่นและมีฐานะเป็นกรม 

สว่นราชการสงักดัรัฐสภา ศาล หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

3.   อาคารท่ีติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ ต้องมเีคร่ืองวดัหนว่ยไฟฟ้า (Meter) ซือ้ไฟฟ้าอยู้แล้ว ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยซึง่สอดคล้องกบัประเภทอาคาร  

4.   มีความสามารถในการลงทนุคา่ใช้จา่ยตา่งๆ (หรือมีผู้ลงทนุให้ หรือ มีสถาบนัการเงินชว่ยตามแตก่รณี) 

 

3. ขัน้ตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอจ าหน่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฯ 

(รอประกาศจากคณะกรรมการกิจการพลงังานหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง) 
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4. สถานที่ยื่นแบบค าขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงานฯ) 
 
4.1 กรณีทะเบียนบ้านหรือหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัด 

 สมุทรปราการในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง   
      ให้ไปยื่นแบบค าขอเช่ือมโยงไฟฟ้าฯ   ที่การไฟฟ้านครหลวง ตามทีอ่ยู ่ดงันี ้

 

สถานที่ยื่นส าหรับบ้านในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ฝ่ายเศรษฐกิจพลงัไฟฟ้า   อาคาร 6  ชัน้ 5  
 การไฟฟ้านครหลวง  เขตวดัเลยีบ   
เลขที่ 121 ถนนจกัรเพชร  แขวงวงับรูพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   
โทร. 02-220-5702, 02-220-5923  
หรือ ที่ส านกังานของการไฟฟ้านครหลวง แตล่ะเขต ทกุสาขา   

  
 

        4.2 กรณีทะเบียนบ้าน หรือหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการอยู่ในต่างจังหวดั ในความรับผิดชอบของ 
             การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  
                ให้ไปยื่นแบบค าขอฯ ที่ส านกังานเขตของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในเขตตา่งๆ ท่ีจงัหวดัตนสงักดัอยู ่ดงันี ้ 

   

สถานที่ยื่นส าหรับบ้านในภมิูภาค       จังหวัดในความรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
208 ถ. เชียงใหม-่ล าพนู ต.วดัเกต อ. เมือง    จ.เชียงใหม ่50000 
โทรศพัท์ 0-5324-1018    
โทรสาร  0-5330-2470/5324-
6673                                                   

เชียงใหม ่ล าพนู เชียงราย ล าปาง พะเยา 
แมฮ่่องสอน 
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การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก 
350/9 หมู ่7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง   จ.พิษณโุลก 65000 
โทรศพัท์ 0-5524-1960-1 / 0-5534-5130-1   
              0-5525-8246                                     
 โทรสาร  0-5524-
1862                                                                                  

พิษณโุลก นา่น แพร่ก าแพงเพชร ตาก  สโุขทยั 
พิจิตร อตุรดิตถ์                         

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะลชุบุศร อ.เมือง  จ.ลพบรีุ 15000 
โทรศพัท์ 0-3641-1097/0-3641-1722   โทรสาร 0-36413731 

ลพบรีุ นครสวรรค์ เพชรบรูณ์ สงิห์บรีุชยันาท 
อทุยัธาน ี

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 1 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)   
จ.อุดรธานี 
123 ม.5  บ.หนองหวัหม ูต.นาดี อ.เมือง   จ.อดุรธานี  
41000                            
โทรศพัท์ 0-4222-2666/0-4222-1188/0-4222-1199  
โทรสาร 0-4224-6306 

อดุรธานี ขอนแก่น นครพนม ลกลนคร เลย 
หนองคาย หนองบวัล าภ ู

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2   (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)   
จ.อุบลราชธานี 
195 ม.7 ถ.เลีย่งเมือง ต.แจระแม อ.เมือง  จ..อบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท์ 0-4524-2434-6/0-4528-5572-4   โทรสาร 0-4525-5419 

อบุลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด  กาฬสนิธุ์ มหาสารคาม ศรีษะเกษ 
มกุดาหาร 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   
จ.นครราชสีมา 
3 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สรุนารี อ.เมอืง   จ.นครราชสมีา 30000 
โทรศพัท์  0-4421-4334-5/0-4421-4337-8  
โทรสาร 0-4421-4340 

นครราชสมีา บรีุรัมย์ ชยัภมูิ สริุนทร์ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 
โทรศพัท์  0-3845-5086/0-3845-5147/0-3845-5167   
              0-3845-5293                    

ชลบรีุ จนัทบรีุ ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา 
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โทรสาร 0-3827-2812 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ. นครปฐม 
9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชยัศรี จ. นครปฐม 73120 
โทรศพัท์ 0-3433-9140-5    
โทรสาร 0-3433-9150 

นครปฐม สมทุรสาคร กาญจนบรีุ สพุรรณบรีุ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ. เพชรบุรี 
86 ม.5 ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ ต.โพโร่หวาน  อ.เมือง  
จ.เพชรบรีุ 76000 
โทรศพัท์ 0-3259-8538-43/0-341-5449-51    
โทรสาร 0-3241-5490/41008 

เพชรบรีุ ราชบรีุ ชมุพร สมทุรสาคร 
ระนอง ประจวบคีรีขนัธ์ 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2 (ภาคใต้)   จ. นครศรีธรรมราช 
167 ถ.สายเอเซยี ต.นาสาร อ.พระพรหม   จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท์ 0-537-8430-7    โทรสาร 0-7537-8429 

นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี พงังา  ภเูก็ต 
สรุาษฎร์ธาน ี    

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
529/7 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต. เขาตมู อ. ยะรัง  จ.ปัตตานี 95000 
 โทรศพัท์ 0-7326-2528   โทรสาร 0-7326-2506 

ยะลา ปัตตานี พทัลงุ สตลู สงขลา นราธิวาส 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 1 (ภาคกลาง)  จ.พระนครศรีอยุธยา 
46 ม.6 ถ.สายเอเซีย ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.
พระนครศรีอยธุยา  13000 
โทรศพัท์ 0-3524-1142/0-35242393    โทรสาร 0-3532-3869 

พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ อา่งทอง ปทมุธานี 
ปราจีนบรีุ นครนายก สระแก้ว 
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5. เอกสารประกอบการยื่นขอเชื่อมโยงไฟฟ้าฯ           

5.1 ส าเนาใบแจ้งคา่ไฟฟ้าของอาคารที่จะติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าฯ 

5.2 เอกสารประกอบ 

กรณีบคุคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ส าเนาสญัญาเช่า (กรณีที่ไมใ่ช่เจ้าของอาคาร) 

- หนงัสอืยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ไมใ่ช่เจ้าของอาคาร) 

- ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของอาคาร พร้อมลงนาม 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร พร้อมลงนาม 

- หนงัสอืมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบอ านาจ 

กรณีนิติบคุคล  

- ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท 

- ส าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบยีนต้องมีวตัถปุระสงค์ในการผลติ  

  หรือขายไฟฟ้า (หากไมม่ี ต้องด าเนินการเพิ่มเตมิ) 

- ส าเนาสญัญาเช่า (กรณีที่ไมใ่ช่เจ้าของอาคาร) 
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- หนงัสอืยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ไมใ่ช่เจ้าของอาคาร) 

- ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของอาคาร พร้อมลงนาม 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร พร้อมลงนาม 

- หนงัสอืมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบอ านาจ 

5.3  แบบค าขอขายไฟฟ้าและเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า ตามเอกสารแนบที่ 1 

5.4 แผนท่ีแสดงสถานท่ีตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา 

5.4   เอกสารทางเทคนิค (ทาง BSP เป็นผู้จดัเตรียม) 

         - แผนภมูิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจดัวางและการตอ่เช่ือมของอปุกรณ์วงจรกระแสและแรงดนั       

         -  รายละเอียดอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบระบ ุช่ืออปุกรณ์  ยี่ห้อ รุ่น เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์   Fuses, Breakers,  

            Inverters, Meters, อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องอื่นๆ  

         -  แคตตาลอ็กของอปุกรณ์ตา่งๆ 

         - แบบแปลนแสดงการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานประกอบการท่ีมอียูปั่จจบุนั 

         - ส าเนาบตัรการประกอบวชิาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภท ภาคี หรือ  สามญั หรือ วฒุิ  

          - ใบรับรองมาตรฐานของ Inverters  เช่น IEEE929, IEEE1547, UL1741, IEC1727, IEC62  หรือมาตรฐานอื่นๆ 

            ที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ   

5.5  อตัราคา่ธรรมเนียม ตามประกาศของการไฟฟ้าฯ  
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หมายเหต ุ  

1.  อาจมีการเปลีย่นแปลงตามระเบียบของ กฟภ. หรือ กฟน. 

2.   คา่ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหนา่ย ขึน้กบัระยะทางและขนาดหม้อแปลง 

3.   เจ้าของบ้าน อาคารจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า และคา่มเิตอร์ไฟฟ้า ให้กบัการไฟฟ้าฯ หลงัได้รับ 

      หนงัสอือนญุาตรับซือ้ไฟฟ้า  

6. การขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การท่ีจะก่อสร้างระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์นัน้  ต้องปฏิบตัิการกฎหมาย และระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆ    

อยา่งไรก็ตาม  เนื่องจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทด าเนินการในโครงการนี ้   สว่นมากจะมีขนาดไมเ่กิน 3.7 กิโลวตัต์  
ดงันัน้  จะมีเพียงหนว่ยงานเดียวที่จะเจ้าของบ้านจะต้องขออนญุาต คือ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค    ใน
กรณีที่ ระบบมีขนาดเลก็กวา่ 3.7 กิโลวตัต์  ไมถื่อวา่เป็นโรงงาน จงึไมต้่องขออนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ในกรณีที่ระบบมีขนาดใหญ่กวา่ 3.7 กิโลวตัต์ ตามพระราชบญัญตัิโรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 2535 มาตราที่ 5 ถือวา่ 
เป็นโรงงาน ดงันัน้ เจ้าของบ้านหรือผู้ลงทนุจึงต้องยื่นขออนญุาตการก่อสร้างตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพื่อขอเอกสาร รง. 4   
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ตาราง การยื่นขออนญุาตหนว่ยงานตา่งๆที่เก่ียวข้องเพื่อการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคา 
 

ขนาดของระบบ
เซลล์แสงอาทติย์  

(kW) 

การไฟฟ้า
นครหลวง  
(กฟน.) หรือ 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.)  
  

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.)  

คณะกรรมการ
ก ากับกิจการ
พลังงาน 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
(แบบ รง. 4)  

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล หรือ 
หน่วยงานอ่ืน 
ท่ีมีลักษณะ
เทียบเท่า 

รายงาน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)  

<3.7 
(กรณีบ้านท่ีอยู่
อาศยั ทัว่ไป)  

 

  

  
 

    

3.7≤ขนาด
≤1,000 

 

  

  

 
  

 
  

 

ถ้าขอ จะได้รับ
การยกเว้น
ภาษีและสิทธิ
พิเศษตา่งๆ  

 

7. สิ่งที่ทาง เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร โรงงาน ต้องจัดเตรียมเพื่อเป็นข้อมูลการออกแบบในเบือ้งต้น 

    -  ส าเนาใบแจ้งคา่ไฟฟ้าย้อนหลงั (หากมีมากกวา่หนึง่มิเตอร์ อาจมีบิลหลายใบได้ รบกวนแจ้งเพื่อเป็นข้อมลูในการออกแบบ 

       ระบบ) 

    -  แบบวาดขนาดหลงัคาทีต้่องการจะติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าหรือพิมพ์เขียวของหลงัค ่(ถ้าม)ี 

       พร้อมทิศทางของอาคารด้านใดเป็นทิศเหนือใต้ 

  X    X    X    X    X 

  X 

   X 

   X    X 
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    -  ข้อมลูเบือ้งต้นระบบไฟฟ้า การเช่ือมตอ่ปัจจบุนัในบ้าน อาคาร โรงงาน 

    -  ข้อมลูเบือ้งต้นโหลดไฟฟ้าที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

 

 

 

8. เงื่อนไขการช าระเงนิแพคเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ BSP 

·     งวดที่ 1 จ านวน 30% ของราคาแพคเกจ  

       เมื่อลงนามในสญัญาหรือใบสัง่ซือ้ระบบโซลาร์รูฟ (after sign contract)  

·      งวดที่ 2 จ านวน 60%  ของราคาแพคเกจ (รวมเป็น   90%) 

       เมื่อได้รับวสัดอุปุกรณ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จดัสง่ถึงบ้าน (มีผู้รอรับและลงนามผู้ รับของ)  

·      งวดสดุท้าย จ านวน 10%  ที่เหลอื  

       เมื่อติดตัง้ระบบโซลาร์รูฟแล้วเสร็จ  (After Installation Completed) 

 


