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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

โครงการตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาอาคาร
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 3 ระยะ ระยะละไม่เกิน 7 เมกะวัตต์ รวมไม่เกิน 21 เมกะวัตต์ 

1. ความเป็นมา  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีแนวคดิและนโยบายท่ีจะพฒันามหาวทิยาลยัเพ่ือนําไปสูก่าร 

พฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development and Sustainable University) จงึต้องเป็นต้นแบบในการใช้
พลงังานอยา่งมีคณุคา่ และเป็นสว่นหนึง่ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม    โดยสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานสะอาดโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ จงึต้องการตดิตัง้เซลล์
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคารภายในมหาวิทยาลยั 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประหยดัพลงังาน และสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูสดุภายใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 3 ระยะ ระยะละไมเ่กิน 7 เมกะวตัต์ รวมไมเ่กิน 21 เมกะวตัต์ 

2. เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

 3. เพ่ือเป็นมหาวทิยาลยัแหง่การเรียนรู้เร่ืองพลงังาน 

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา  

  3.1 ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ได้รับผลของการสัง่ให้นิตบิคุคล หรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

3.2 ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้น
แตรั่ฐบาล ของผู้ เสนอราคามีคําสัง่ให้สละสทิธ์ิ และความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

4. ความเช่ียวชาญด้านการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

 4.1 ผู้ เสนอราคาต้องมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์บริหารโครงการระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคาร กําลงัการผลติไมน้่อยกวา่ 1 เมกะวตัต์ เพ่ือให้โครงการดําเนินงานโดย
สอดคล้องกบัระเบียบและแนวทางของคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) และการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค (กฟภ.) โดยจดัทีมงาน ประกอบด้วย  
  (4.1.1) วิศวกรโยธา  ระดบัสามญัวศิวกร  อยา่งน้อย 1 คน 
  (4.1.2) วิศวกรไฟฟ้า  ระดบัสามญัวศิวกร  อยา่งน้อย 1 คน 

(4.1.3) ผู้ควบคมุงานภาคสนาม (โฟร์แมน)  ระดบั ป.ว.ส.  อยา่งน้อย 1 คน 
(4.1.4) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั (จป.)  ระดบัหวัหน้างาน อยา่งน้อย 1 คน       
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ทัง้นี ้วิศวกรต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ จากสภาวิศวกร
ตรงตามสาขาท่ีระบไุว้ข้างต้น ซึง่ต้องมีหลกัฐานเป็นเอกสารท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องในใบประกอบ
วิชาชีพอยูด้่วย 

4.2 กําหนดให้มีการรับฟังรายละเอียดเพิ่มเตมิ และดสูถานท่ีจํานวน 1 ครัง้ ก่อนเสนอราคา และ
หลงัจากดสูถานท่ีต้องมีเวลาในการคดิราคา 5 วนัก่อนเสนอราคา 

5. ข้อกาํหนดรายละเอียดทั่วไป  

ผู้ เสนอราคาจะต้องออกแบบรายละเอียดการทํางานของระบบตามรูปแบบวิศวกรรม ดงันี ้ 

5.1 Concept Design  
(1) แผนผงัสถานีผลติไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัหลงัคาอาคารมหาวิทยาลยั  
(2) แบบ (Drawing) การตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมโครงสร้างรองรับแผงฯ 
(3) ไดอะแกรมของระบบและอปุกรณ์ตรวจวดั และสว่นแสดงผล  

5.2 ไดอะแกรมทางไฟฟ้าของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยแสดงพิกดั หรือ ขนาดของ
อปุกรณ์ท่ีจําเป็น  

5.3 รายละเอียดคณุลกัษณะทางเทคนิค  
โครงสร้างรองรับหลงัคาต้องผา่นเกณฑ์การคํานวณและได้รับการอนมุตักิารใช้งานจาก

มหาวิทยาลยั พร้อมอปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยอปุกรณ์อยา่งน้อย ดงันี ้      
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีพิกดักําลงัไฟฟ้าขาออก ไมน้่อยกวา่  300 วตัต์ตอ่แผง  ท่ี

สภาวะ Standard test Condition (STC.)                                                 
(2) เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid connected inverter) มีกําลงัไฟฟ้าขาออกตอ่เน่ือง 

(Continuous power output)ไมน้่อยกวา่ 20 กิโลวตัต์ตอ่เคร่ือง (kW) จํานวนรวมไม่
น้อยกวา่ 5 MW (ในกรณีท่ีกําลงัการผลติไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวม มี
กําลงัไฟฟ้าขาออกไมเ่กิน 7 MW) 

(3) ตู้แสดงคา่ทางไฟฟ้า ประกอบด้วยอปุกรณ์เคร่ืองวดัและอปุกรณ์ตดัตอนท่ีเหมาะสม
ตามหลกัวิศวกรรม 

(4) อปุกรณ์สว่นแสดงผล 
(5) ชดุโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามระบบท่ีตดิตัง้  
(6) อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นตอ่การทํางานของระบบ                                                                

5.4 คณุลกัษณะทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Multi-Crystalline Silicon ต้องมีพกิดักําลงัไฟฟ้า ไมน้่อย

กวา่  300 วตัต์ตอ่แผง ท่ีเง่ือนไขทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Conditions: 
STC) ความเข้มของแสงอาทิตย์ (Irradiance Condition) 1,000 W/m2  อณุหภมูิแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส  
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(2) การตอ่วงจรระหวา่งเซลล์ ต้องใช้แถบโลหะ  2 ถึง 3  แถบคูข่นานหรือมากกวา่ เพ่ือให้
เซลล์ แสงอาทิตย์มีประสทิธิภาพการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง แม้เซลล์ใดเซลล์หนึง่จะ
ได้รับความเสียหาย หรือดีกวา่ 

(3) วงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องถกูเคลือบด้วยระบบ ETHYLENE VINYL ACETATE 
(EVA) หรือดีกวา่ 

(4) ด้านหน้าต้องปิดทบัด้วยกระจกนิรภยั (TEMPERED GLASS) คณุสมบตัขิองกระจก 
ต้องมีความแข็งแกร่ง ทนตอ่การกระแทก และมีประสทิธิภาพในการสง่ผา่นแสง  

(5) ด้านหลงัของแผงต้องเป็นแผน่โพลเิมอร์ โดยนํากระจก, EVA, วงจร เซลล์ EVA และ
แผน่โพลเิมอร์มาเคลือบให้เป็นแผน่เดียวกนั เพ่ือป้องกนัความชืน้และให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีอายกุารใช้งานยาวนาน 

(6) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลติจากโรงงานท่ีได้รับการ
รับรองระบบบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO อนกุรม 9001:2008 และระบบการจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ในกิจการขอบขา่ยท่ีได้รับการ
รับรองจากสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือ สถาบนัรับรองมาตรฐาน 
ISO โดยจะต้องแนบเอกสาร หลกัฐานแสดงการเป็นผู้ผลติ หรือผู้แทนจําหน่าย หรือ
หนงัสือรับรองจากผู้ผลติ 

(7) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องเป็นผลติภณัฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   
มอก.1843-2553 

(8) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องเป็นของใหม ่ไมผ่า่นการใช้งานมาก่อน และไมเ่ป็นของเก่า
เก็บ 

5.5 โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
กําหนดให้โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทกุชิน้ ทํามาจาก Hot-dip Galvanized 

Steel หรืออลมูิเนียม รายละเอียดรูปแบบโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ เสนอราคาจะต้อง
ออกแบบพร้อมรายการคํานวณโครงสร้างเชิงวิศวกรรม สามารถทนแรงลมปะทะท่ีมีความเร็วไมต่ํ่ากวา่ 20 
เมตร ตอ่วินาที 

5.6 คณุลกัษณะของเคร่ืองแปลงไฟฟ้า (Grid connected Inverter) ขนาดไมน้่อยกวา่ 20 กิโลวตัต์    

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ต้องเป็นย่ีห้อและรุ่นท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 62116 และ 
IEC 61727 หรือมีรายงานผลการทดสอบ (Test Report) ตามมาตรฐานดงักลา่ว และต้องมีคณุภาพไฟฟ้า
จ่ายออก เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย วา่ด้วยข้อกําหนดการเช่ือมตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
พ.ศ. 2551 หรือแก้ไขเพิ่มเตมิ โดยมีรายงาน ผลการทดสอบคณุภาพไฟฟ้า โดยห้องปฏิบตักิารทดสอบท่ีการ
ไฟฟ้าฝ่ายจําหนา่ยยอมรับ และมีคณุลกัษณะทางเทคนิค ดงันี ้ 

(1) เป็นชนิด Grid connected Inverter  
(2) เป็นรุ่นท่ีมีเทคโนโลยีการทํางานของ Maximum Power Point Tracking (MPPT)  
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(3) ประสทิธิภาพสงูสดุไมต่ํ่ากวา่ 94%  
(4) มีระบบป้องกนั (Over voltage, under voltage, over frequency, under 

frequency, Anti Islanding Protection, Ground fault Protection, DC surge 
arrested)  

(5) มีจอแสดงผลการผลติไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย  
- คา่กําลงัการผลติไฟฟ้าขณะนัน้  
- คา่พลงังานไฟฟ้าสะสมท่ีผลติในแตล่ะวนั (kWh/day) 
- แสดงและบนัทกึความผิดปกตกิารทํางานของเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 

(6) มีความสามารถในการเช่ือมตอ่สญัญาณหลายแบบ เชน่ RS485 และ/หรือ RS232 
และ/หรือ Ethernet สามารถส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์และระบบแสดงผล DATA 
LOGGER ได้  

(7) เสียงไมเ่กิน 60 dB ขณะเคร่ืองการทํางาน  
(8) มีมาตรฐานสากลรับรอง 

(9) คา่กําลงังานสญูเสียขณะแสตนด์บาย  20W หรือเทียบเท่า   

 5.7 Circuit Breakers  
(1) เป็นผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard product) และผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน

ของ  ICE NEMA, UL หรือ ANSI  
(2) Circuit Breaker เป็นชนิด Thermal magnetic molded case  

5.8 สายไฟฟ้า (Cable) และท่อร้อยสายไฟฟ้า 
(1) สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีใช้ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน มอก. 

โดยขนาดและจํานวนสายไฟฟ้าต้องเหมาะสมตามหลกัวชิาการ  
(2) สายไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นชนิด Photovoltaic wire หรือเป็นชนิด CV 
0.6/1.0 KV ตามมาตรฐาน IEC 60502  

(3) สายไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นชนิดท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
มอก.  

(4) การตดัตอ่สาย (Splicing) ให้กระทําได้ตอ่เม่ือจําเป็นจริงๆ และต้องตดัตอ่เฉพาะใน 
Junction หรือ Outlet Box ซึง่อยูใ่นบริเวณท่ีสามารถเข้าไปตรวจ และหรือซอ่มบํารุง
ได้โดยง่ายเท่านัน้  

(5) ต้องใช้สีเป็นรหสั (Color-Coding) ในการเดนิสายไฟฟ้าโดย สําหรับสาย Phase          
(Hot line) ทัง้สาม รวมถึง Neutral และสีเขียวสําหรับสาย Ground  
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5.9 อปุกรณ์แสดงผล 
(1) อปุกรณ์วดัความเข้มของแสงอาทิตย์  

กําหนดให้ตดิตัง้ในตําแหนง่ของชดุแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีตดิตัง้อยูด้่านนอก
อาคารและสามารถ สง่ข้อมลูเช่ือมตอ่อปุกรณ์บนัทกึผล Data Logger และ/หรือ 
คอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผลได้  

(2) คอมพิวเตอร์และจอแสดงผล 
(3) โปรแกรมเก็บข้อมลูและแสดงผล 

คณุสมบตัขิองโปรแกรมเก็บข้อมลูและแสดงผล  
(3.1) สามารถเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าและนําข้อมลูมาแสดงท่ี
จอแสดงผลได้                   
(3.2) สามารถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลู เพ่ือเรียกดรูายงานย้อนหลงัได้  
(3.3) สามารถแสดงคา่ตา่งๆ ชนิด Real Time ดงันี ้ได้ 

- กระแสและแรงดนัไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (DC)  

- กระแส, แรงดนัไฟฟ้า และความถ่ี ท่ีออกจากเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า (AC)  

- กําลงัไฟฟ้าทัง้ AC และ DC 

- พลงังานท่ีผลติได้ตอ่วนัและพลงังานสะสม (KWh)  

- พลงังานแสงอาทิตย์ (W/m2)  

- อณุหภมูิแวดล้อม 
(3.4) สามารถแสดงคา่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีใ้นรูปแบบของกราฟได้ 

- กราฟแสดงคา่พลงังานท่ีผลติได้ตอ่วนั  

- กราฟแสดงคา่พลงังานท่ีผลติได้ตอ่อาทิตย์  

- กราฟแสดงคา่พลงังานท่ีผลติได้ตอ่เดือน  

5.10 Communication Cable  

สายอปุกรณ์ส่ือสาร เป็นสายหุ้มฉนวนชนิดเกลียว มีความสามารถในการสื่อสารข้อมลู
ความเร็วสงู สําหรับอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ CM,CMI Data มีคา่ประจไุฟฟ้าเชิงต่ํา และสามารถปรับคา่ความ
สมบรูณ์ของสญัญาณ ระหวา่งอปุกรณ์ส่ือสารและข้อมลู โดยมีความสามารถในการสื่อสารระยะไมต่ํ่ากวา่ 
500 ฟตุ * Balanced Circuited Signal - e.g. EIA RS422, RS485, RS232 etc.  

หมายเหต ุหรืออาจเลือกใช้อปุกรณ์ตา่งๆและเทคโนโลยีท่ีดีกวา่  
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6. ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  

6.1 ผู้ เสนอราคาจะต้องคํานวณตารางผลประโยชน์ ในรูปแบบของผลการผลติไฟฟ้าท่ีผลติได้ตลอด 
21 ปี โดยเสนอผลประโยชน์เพ่ือมลูนิธิมหาวิทยาลยัยัง่ยืน (Suitable fund) จากผลการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลติได้จากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บนพืน้ท่ีท่ีสามารถผลติไฟฟ้าได้ไมเ่กิน 7 เมกะวตัต์ 
จํานวน 3 ระยะ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 21 เมกะวตัต์ 

อนึง่การคํานวณมลูคา่ปัจจบุนั ให้ใช้อตัราคดิลดเท่ากบัอตัราเฉล่ีย MLR ของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่(ร้อยละ 6.5125) และระยะเวลาเสนอคืนผลประหยดัไฟฟ้าท่ีจะให้แก่
มหาวิทยาลยัไมเ่กิน 21 ปี  
หมายเหต ุคา่ภาษี คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีต้องจ่ายให้ทางราชการ หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ถือเป็นภาระของ 
คูส่ญัญาของมหาวิทยาลยั 

6.2 ผู้ เสนอราคาต้องสาธิตการใช้งาน/ฝึกอบรม ให้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบท่ีทําการตดิตัง้แก่
นกัศกึษา และเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้เร่ืองพลงังาน 

โดยมหาวิทยาลัยจะพจิารณาผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ 

7. การรับรองประสิทธิภาพการทาํงานของแผงโซลาร์เซลล์ 

ผู้ เสนอราคาจะต้องรับรองประสทิธิภาพการทํางานของแผงโซลาร์เซลล์เม่ือสิน้สดุสญัญา
21 ปี จะต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 โดยใช้วธีิสุม่นําแผงจํานวน 0.5 เปอร์เซน็ต์ของจํานวนแผงโซลาร์เซลล์
ทัง้หมด มาทดสอบประสทิธิภาพโดยการทํา Sun Simulator Test กบัแผงดงักลา่วภายใต้ข้อกําหนด
มาตรฐาน “Standard Test Conditions” ทัง้นีสํ้าหรับแผงไมน้่อยกวา่ขนาด 300 Watt จะต้องสามารถแสดง
ประสทิธิภาพได้ไมต่ํ่ากวา่ 80%    
หมายเหต ุหรือเลือกใช้วิธีท่ีดีกวา่ในทางเทคนิค ณ เวลานัน้  

8. การรับประกันโครงสร้างของหลังคา และแผงโซลาร์เซลล์  
ผู้ เสนอราคาจะต้องรับภาระเป็นผู้ดแูลบํารุงรักษา/ซอ่มแซม รับประกนัความเสียหายหาก

เกิดจากการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 21 ปี โดยจะไมนํ่าพืน้ท่ีหลงัคาท่ี
มหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ตดิตัง้ไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืน และในช่วงตัง้แตปี่ท่ี 22 ถงึปีท่ี 30 หากมหาวทิยาลยั
ต้องการรือ้ถอนระบบฯ ผู้ เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ รับภาระการรือ้ถอนให้ทัง้หมด โดยทางมหาวิทยาลยัไมต้่อง
เสียคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ และหลงัคาต้องคงอยูใ่นสภาพเดมิเหมือนเช่นก่อนดําเนินการตดิตัง้ 

9. การรับประกัน 

9.1 ผู้ประกอบการต้องจดัทําหลกัประกนัสญัญาในวงเงินร้อยละ 0.5 ของวงเงินลงทนุตดิตัง้
อปุกรณ์ โดยจะคืนให้เม่ือการตดิตัง้ฯแล้วเสร็จสมบรูณ์ใช้งานได้ตามข้อตกลง 

9.2 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิทัง้สว่นของผู้ประกอบการเอง 
และทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั กรณีเกิดความเสยีหายใดๆ ให้ผู้ประกอบการแก้ไขคืนสภาพเดมิ จนกวา่จะ
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ได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั และให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ประกนัภยั /ประกนัอบุตัเิหต ุ
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นผู้ เอาประกนั 

9.3 การรับประกนัผลงาน ผู้ประกอบการต้องรับประกนั ความสามารถในการผลติไฟฟ้าฯ ไมน้่อย
กวา่ 70% ของความสามารถในการผลติไฟฟ้าฯสงูสดุ รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 8.4 ในกรณีการ
ผลติไฟฟ้าฯ ได้น้อยกวา่ 70% ผู้ประกอบการต้องจะทําการตดิตัง้แผงฯเพิ่ม หรือปรับปรุงกําลงัการผลติฯ
ตามวิธีท่ีเหมาะสมกบัเทคโนโลยีของระบบ ณ เวลานัน้ เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้วา่ ระบบฯ จะสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้าได้ตามข้อตกลง ตามเอกสารภาคผนวก 8.4 ภายใน 60 วนั แตห่ากไมส่ามารถดําเนินการได้
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ขอขยายเวลาโดยให้มหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบ 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  กําหนดระยะเวลาตดิตัง้ เฟสละไมเ่กิน 7 เมกะวตัต์ ให้แล้วเสร็จไมเ่กิน 1 ปีในแตล่ะเฟส 

ข้อกาํหนดอ่ืนทั่วไป 
1. หากมหาวทิยาลยัจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีบริเวณท่ีตดิตัง้ Solar Rooftop ผู้ประกอบการต้องทําการรือ้ย้าย
อปุกรณ์พร้อมตดิตัง้ ในสถานท่ีใหมต่ามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้ โดยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายเองจนแล้วเสร็จ 

2. ก่อนสิน้สดุสญัญาปีท่ี 21 ผู้ประกอบการต้องทําการปรับปรุงสภาพอปุกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้า Solar Cell 
ทกุแหง่ให้อยูใ่นสภาพท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั 

3. มาตฐานคณุภาพการผลติ เน่ืองจากการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแบบเช่ือมตอ่ระบบจําหน่าย 
ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ท่ีผา่นการขึน้ทะเบียนตอ่การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่าย คือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เทา่นัน้ โดยอินเวอร์เตอร์ จะต้องผา่นมาตรฐานการทดสอบ คือ  IEC 
61727, IEC 62116, PEA 2013 เป็นต้น ดงันัน้คณุภาพไฟฟ้าท่ีผลติออกมาจากระบบ Solar Cell สามารถ
รับรองได้วา่มีคณุภาพเหมือนกบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหนา่ย เป็นไปตามข้อกําหนดการขอเดนิเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าขนานกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

4. อตัราซือ้ไฟฟ้าท่ีมหาวทิยาลยัจะซือ้ ผู้ประกอบการต้องตดิตัง้เคร่ืองวดัปริมาณการใช้ไฟฟ้า Kilowatt -
hour meter (kWh) แล้วนําหนว่ยรวมของปริมาณไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ท่ีผลติได้ มาเรียกเก็บกบั
มหาวิทยาลยั โดยคดิอตัราคา่ไฟฟ้าตามใบแจ้งหนีข้องการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตามอตัราคา่ไฟฟ้า ของแตล่ะ
ประเภท เชน่ 4224, 3224, 2114 และ 1125 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ต้องไมค่ดิคา่ความต้องการพลงังานไฟฟ้าช่วง  
On peak demand (KVA) และคา่บริการรายเดือน 

เงื่อนไขการตดิตัง้   
ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกต้องถือปฏิบตัโิดย อปุกรณ์ท่ีจะนํามาตดิตัง้ทัง้หมด ต้องได้รับความ 

เห็นชอบทางด้านสถานท่ี โดยมหาวทิยาลยัฯจะเป็นผู้ กําหนดให้ 
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หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก  

   หลกัเกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านเทคนิคของโครงการมีดงันี ้ 

หวัข้อ คะแนน 

1) ผลประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั โดยคํานวณจากมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของผลประโยชน์
โครงการ 

60 

2) ข้อเสนอในการประกนัผลผลติไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์หรือเอือ้
ประโยชน์อ่ืนๆให้กบัมหาวิทยาลยั 

20 

3) ข้อเสนอทางเทคนิค ข้อมลูเชิงวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง 20 

รวม 100 

11. การสงวนสิทธ์ิ      

11.1 การเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงเอกสารข้อกําหนดและขอบเขตของโครงการ 
  มหาวิทยาลยัสงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลง รายละเอียดตา่ง ๆ ในเอกสาร
ข้อกําหนดโครงการก่อนวนัย่ืนซองข้อเสนอโครงการ โดยมหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ผู้ซือ้ซองประกวด
ราคาทราบโดยทัว่กนัทกุรายเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และหากมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่การ
แก้ไข เพิ่มเตมิเอกสารดงักลา่ว เป็นเหตทํุาให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและ
จดัเตรียมเอกสารตา่งๆ มากขึน้  มหาวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนซองข้อเสนอ
โครงการได้ตามความจําเป็น              

11.2 การชีแ้จงข้อมลูผลการคดัเลือก 

  ผลการพิจารณาตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัให้ถือเป็นท่ีสดุ และสทิธิดงักลา่วทัง้หมด
ข้างต้นเป็นสทิธิของมหาวทิยาลยั โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งรายละเอียดหรือชีแ้จงเหตผุลใดๆ ให้ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอทราบ ซึง่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะร้องเรียนหรือนําไปเป็นเหตกุลา่วอ้างฟ้องร้อง เรียกร้อง
คา่เสียหายตอ่มหาวิทยาลยั อยา่งใดอยา่งหนึง่ภายหลงัมิได้  

  11.3 ข้อสงวนสทิธ์ิอ่ืน ๆ 
  มหาวิทยาลยัสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอเอกสารชีแ้จง (Clarification) ข้อมลูเพิ่มเตมิจากผู้
ย่ืนข้อเสนอรายหนึง่รายใดและให้สง่เพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักําหนด มฉิะนัน้
มหาวิทยาลยัอาจจะตดัสทิธิการย่ืนข้อเสนอผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้เสียทัง้หมด ทัง้นี ้การสง่เอกสารชีแ้จง
ข้อมลูเพิ่มเตมิดงักลา่วต้องมีรายละเอียดตรงตามประเดน็ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้ชีแ้จงเพิม่เตมิ
เท่านัน้ โดยมหาวิทยาลยัถือวา่เอกสารชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเตมิดงักลา่วเป็นเพียงข้อมลูประกอบเพ่ือ
การทําความเข้าใจในข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอเทา่นัน้ และเอกสารชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเตมิดงักลา่วไม่
ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสาระสําคญัท่ีเสนอไว้แล้วแตอ่ยา่งใด  


