
94,320 บาท (Max.) 943,200 บาท (Max.)รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าคืนต่อปี **

~9 ปี ~9 ปีระยะเวลาคืนทุน (ปี)

471,600 บาท (Max.)

~9 ปี

>10 kWp
( ไม่เกิน 50 kWp )

BS-P250-B 
จำนวน 200 แผง

>350 ตร.ม.

6,000 หน่วย/เดือน (Max.)

เริมต้นที 87 บาทต่อวัตต์

(ราคานีรวมอุปกรณ์ตามมาตรฐานและการติดต้ังตามแพคเกจทีเลือก ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ค่าเชือมโยงมิเตอร์ และหม้อแปลงของการไฟฟ้าฯ ในส่วนค่าเดินทางและขนส่งตามจริง)

2,358,000 บาท (Max.) 

~9 ปี

เริมต้นที 83 บาทต่อวัตต์

30,000 หน่วย/เดือน (Max.)

>1,750 ตร.ม.

BS-P250-B
จำนวน 1,000 แผง

>100 kWp
( ไม่เกิน 250 kWp )

8,870,400 บาท (Max.) 

~9 ปี

เริมต้นที 80 บาทต่อวัตต์

>30,000 หน่วย/เดือน

1,750-7,000 ตร.ม.

BS-P250-B
จำนวน 1,000-4,000 แผง

>250 kWP
( ไม่เกิน 1 MWp )

( @อัตรารับซือ 6.55 บาทต่อหน่วย ) ( @อัตรารับซือ 6.16  
บาทต่อหน่วย )

่ ่

้

( ขึนอยู่กับสภาพอากาศและแสงแดดในพืนทีติดตัง โดยสามารถจำหน่ายไฟในเชิงพาณิชย์ได้ 25 ปี )

มอบส่วน
ลดเพ่ิมเติ

มอกี 5,00
0 บาท ทั

นที ไม่มีเง
ือ่นไข

ขนาดติดตัง 10 kWp

BS-P250-B 
จำนวน 40 แผง

70 ตร.ม.

1,200 หน่วย/เดือน (Max.)

เริมต้นที 88 บาทต่อวัตต์ เริมต้นที 85 บาทต่อวัตต์

12,600 หน่วย/เดือน (Max.)

>700 ตร.ม.

Inverter + Breaker + ชุดโครงสร้างติดหลังคา 
*** สายไฟระยะไม่เกิน 30 เมตร จากจุดติดตัง

BS-P250-B
จำนวน 400 แผง

>50 kWp
( ไม่เกิน 100 kWp )

แผงโซลาร์เซลล์์

ชุดอุปกรณ์

พืนทีติดตั้งบนหลังคา

กำลังไฟที่ผลิตได้ต่อเดือน

ชุดอุปกรณ์
รวมค่าติดตัง *, ***

www.bangkoksolarpower.com

้

ระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อโรงงาน สถานประกอบการ ่

Inverter + Breaker + ชุดโครงสร้างติดหลังคา 
*** สายไฟระยะไม่เกิน 50 เมตร จากจุดติดตัง

้

เริมที 

80 บาท/
วัตต์ติดตั

ง
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หมายเหตุ  *    ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% สำหรับการติดต้ังในกรุงเทพฯและปริมณฑลเทาน้ัน ในตางจังหวัดมีคาใชจายเดินทางตามจริง และคาใชจายในการติดต้ังเปนประมาณการ 

         อาจมีการเปล่ียนแปลงตามลักษณะระบบไฟฟาและโครงสรางหลังคาท่ีจะติดต้ัง 

 **   เปนการประมาณการโดยคำนวณจากวัตตติดต้ัง และข้ึนอยูกับสภาพอากาศและแสงแดดในพ้ืนท่ีน้ันๆ  เชน

        (ขนาดติดต้ัง 10 kWp x จำนวนแสงแดด 4 ชม. x 30 วัน x 12 เดือน x อัตรารับซ้ือไฟฟาคืนคิดตามจำนวนวัตตติดต้ัง)/1000
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การให้บริการและการดำเนิน
งาน

1. สำรวจสถานที่ออกแบบ ประเมินราคาโซลารรูฟ

2. จัดทำและยื่นแบบคำขอจำหนายไฟฟา 

    พรอมเอกสารแนบ

3. การไฟฟาฯ พิจารณาแบบคำขอจำหนายไฟฟา 

    และแจงผลคัดเลือก

4. เจาของบานทำสัญญาซื้อขายไฟฟา 

    กับการไฟฟานครหลวง หรือ

    การไฟฟาสวนภูมิภาค

5. ติดตั้งโซลารรูฟ (กระทรวงพลังงานกำหนด

    ใหแลวเสร็จภายในธันวาคม 2556)

6. การไฟฟาติดตั้งมิเตอร และเริ่มขายไฟฟา

7. บริการหลังการขาย
เครื่องจักร

มิเตอรซื้อไฟจาก

การไฟฟา (เดิม)

อินเวอรเตอร
มิเตอรขายไฟ

ใหการไฟฟา

อินเวอรเตอร

และเบรคเกอร

แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Polycrystalline

จาก

39/1 หมู 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140  โทร : 0 3857 7266-9 กด 2 เบอรตอ 504  แฟกซ : 0 3857 7400  Email : sales@bangkoksolarpower.com 


