
สัญญาต่างตอบแทนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
อาคารพ้ืนที่ทดสอบมหาวทิยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox) 

                                              
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่    เดือน        พ.ศ. 2565 ระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์  ดร.วิศณุ  ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี เลขที่ 254 ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “จุฬาฯ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทXXXX โดย 
นายXXXX กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระราม
ที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
โดยท่ี  

(ก) จุฬาฯ มีแนวคิดจะด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในพ้ืนที่
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดภาระค่าไฟฟ้าและเพ่ือใช้ในการทดสอบในโครงการพ้ืนที่ทดสอบมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมีความประสงค์จะคัดเลือกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญมาลงทุนติดตั้ง 
ดูแลรักษา และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าร่วมทดสอบใน
โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี  

(ข) บริษัทมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัทมีความประสงค์จะ
ลงทุนติดตั้ง ดูแลรักษา และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บนหลังคาอาคารในพ้ืนที่
การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทได้ยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการคัดเลือกจากจุฬาฯ ให้
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ดูแลรักษา และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้า จ านวน 3 (สาม) อาคาร ได้แก่ อาคารวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสหสาขาวิชานานาชาติ (จามจุรี10) และอาคารจามจุรี 3 ปรากฏตามข้อเสนอ
โครงการ แนบท้ายผนวก 1 โดยบริษัทรับจะน าเอาข้อเสนอดังกล่าวเป็นแนวทางขั้นต่ าในการด าเนินการตาม
สัญญานี้ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาต่างตอบแทนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox) 
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1. ข้อตกลง 

บริษัทเสนอรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 3 (สาม) 
อาคาร เพ่ือใช้ในการทดสอบในโครงการพ้ืนที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย และ 
จุฬาฯ ตกลงอนุญาตให้สิทธิบริษัทเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร
ในพ้ืนที่การศึกษา (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “อาคารโครงการ”) โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และจ่ายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าชนิดต่อเข้าระบบไฟฟ้า (Grid 
Connect Inverter) เพ่ือเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current) ก่อนจ่ายไฟฟ้าผ่าน
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Watt Hour Meter) และเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของจุฬาฯ  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า 
“ระบบผลิตไฟฟ้า”) ขนาดก าลังผลิตติดตั้งรวม ..... (........) kWp ปรากฏตามข้อเสนอโครงการ แนบท้ายผนวก 1 
และจะปฏิบัติตามแนวทางด าเนินการขั้นต่ าปรากฏตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้เอกชน
ด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox) แนบท้ายผนวก 2 เพ่ือประสงค์ที่จะน าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้
ภายในจุฬาฯ โดยพื้นที่อาคารโครงการยังคงสามารถใช้ได้ตามปกติ และรับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งระบบฯ 

(ร่าง) 
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พร้อมทั้งดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าให้สามารถใช้การได้ดีตลอดอายุสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัททั้งหมด โดยจุฬาฯ จะช าระค่าตอบแทนในรูปแบบ Build-operate-transfer (BOT) ทั้งนี้ บริษัทจะใช้พ้ืนที่
หลังคาอาคารโครงการดังกล่าวเพ่ือการด าเนินการอย่างอ่ืนนอกจากข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากจุฬาฯ 

การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับแต่ละอาคารโครงการ ตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี 
นับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งก าหนดการเริ่มผลิตไฟฟ้าและก าหนดวันช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าให้จุฬาฯ ทราบ
เรียบร้อยแล้ว  

บริษัทรับรองว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด ที่ประกอบรวมกันเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่บริการตามสัญญานี้ เป็นของใหม่ที่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน บริษัทได้ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ระบบผลิตไฟฟ้า และตกลงให้จุฬาฯ มีสิทธิและได้ใช้ประโยชน์ในระบบผลิตไฟฟ้าตลอดระยะเวลาตาม
สัญญา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่าระบบผลิตไฟฟ้านี้ บริษัทมี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการน ามาบริหารโดยปราศจากการรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่าระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ปรากฏตามข้อเสนอโครงการ แนบท้ายผนวก 1 และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่บริการและตามความต้องการของจุฬาฯ โดยครบถ้วน และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 

 
ข้อ 2. ก าหนดระยะเวลาและการอนุญาต 

2.1 สัญญานี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนาม 
2.2 บริษัทต้องด าเนินการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ทดสอบ รวมทั้งขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าแต่ละอาคารโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่
วันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอาคารส่งมอบพื้นท่ีอาคารให้เข้าด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดตั้งและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   
จุฬาฯ มสีิทธิเรียกร้องให้บริษัทช าระค่าปรับให้จุฬาฯ เป็นรายวันส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าตามขนาดก าลังผลิตติดตั้ง
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตราวันละ 50 (ห้าสิบ) บาท/kWp นับถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนถึงวันที่
บริษัทได้น าระบบผลิตไฟฟ้ามาส่งมอบให้แก่จุฬาฯ จนถูกต้องครบถ้วน หากด าเนินการล่าช้ามากกว่า 60 (หกสิบ) 
วัน จุฬาฯ มีสิทธิยกเลิกอาคารโครงการที่ด าเนินการล่าช้านั้นๆ  หรือหากจุฬาฯ เห็นว่าบริษัทไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได ้จุฬาฯ สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้  

หากความล่าช้าในการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าเกิดจากการขออนุญาตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัท จุฬาฯ จะพิจารณาขยายระยะเวลาส่งมอบงานให้ตามความจ าเป็นและเหตุผลอันสมควร  

2.3 ในกรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบอาคารโครงการไม่สามารถส่งมอบอาคารโครงการใดได้ หรือคาดหมาย
ได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบอาคารโครงการใดได้ภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา 
จุฬาฯ และบริษัทมีสิทธิเจรจาเพ่ือหาข้อยุติหรือยกเลิกการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารโครงการนั้นได้  

2.4 บริษัทได้รับสิทธิบริหารจัดการ ดูแลรักษา และระบบผลิตไฟฟ้า เป็นก าหนดระยะเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี 
นับตั้งแต่วันที่ระบบผลิตไฟฟ้าของแต่ละอาคารโครงการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของจุฬาฯ ซึ่งนับเป็นวันเริ่มปีการ
ได้รับสิทธิ (วัน COD ) โดยต้องเข้าร่วมทดสอบในโครงการพ้ืนที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ระบบผลิตไฟฟ้าของแต่ละอาคารโครงการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ของจุฬาฯ (วัน COD)  ทั้งนี้ บริษัทจะต้องแจ้งก าหนดวันเริ่มผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของจุฬาฯ (วัน COD) 
ของแต่ละอาคาร และก าหนดวันช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าเป็นหนังสือให้จุฬาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว  
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ข้อ 3. การทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้า และค่าชดเชย 

3.1 เมื่อบริษัทได้รับสิทธิค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาข้อ 2.4 แล้ว จุฬาฯ ตกลงช าระค่าบริหาร
ระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัทส าหรับการด าเนินงานตามสัญญานี้เป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทินตลอดระยะเวลา
สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (ก) บริษัทจะต้องเข้าร่วมทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (การทดสอบฯ) ใน
โครงการเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีนับตั้งแต่วัน COD ของแต่ละอาคาร โดยในช่วงระยะเวลาการทดสอบฯ ค่า
บริหารระบบผลิตไฟฟ้าจะถูกก าหนดจากการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าใน Peer-to-Peer Trading Platform โดย
จุฬาฯ จะแสดงรายการและหลักฐานการค านวณให้บริษัททราบเป็นรายเดือน (หรือถี่กว่านั้นตามที่ได้รับการร้อง
ขอ) ทั้งนี้ จ านวนผู้เข้าร่วมการทดสอบฯ และกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวก าหนดรูปแบบการซื้อขายในตลาด (Market’s 
rules) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะเวลาการทดสอบฯ ตามที่ทีมวิจัยของจุฬาฯ ก าหนด โดยทีมวิจัยจะแจ้ง
ให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาการทดสอบฯ เกิด
เหตุขัดข้องใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดของ Peer-to-Peer Trading Platform ความไม่พร้อมของ
ระบบสื่อสาร หรือเหตุขัดข้องอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถก าหนดผลการซื้อขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นได้ ค่าบริหาร
ระบบผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องนั้นจะถูกค านวณจาก xxx บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) คูณกับ 
ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องนั้น 

  (ข) ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาการทดสอบฯ ตามข้อ (ก) จุฬาฯ ตกลงช าระค่าบริหาร
ระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทินตลอดระยะเวลาสัญญา โดยค านวณตามปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าผลิตได้จริงซี่งอ่านจากเครื่องวัดไฟฟ้า TOU Meter ที่ติดตั้ง ณ จุดเชื่อมต่อ
ของทุกอาคารในอัตรา xxx บาท/หน่วย (รวมภาษมีูลคา่เพ่ิม) คูณกับ ปริมาณหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  

3.2 การรับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ ารายปีและการรับประกันผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารายเดือน 
(1) บริษัทตกลงรับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้ารายปี ปรากฏตามการ

รับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า แนบท้ายผนวก 3 โดยหากปรากฏว่า
ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงต่ ากว่าการรับประกันหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ าในแต่ละปี บริษัท 
ต้องช าระค่าชดเชยการรับประกันหน่วยให้แก่จุฬาฯ เว้นแต่ผลิตไม่ได้ตามที่ก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุอันเกิดจากจุฬาฯ รายละเอียดการค านวณปรากฏตามการจ่ายค่าชดเชยการรับประกัน
หน่วย แนบท้ายผนวก 4 

(2) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการทดสอบฯ ตามข้อ 3.1(ก) ในกรณีที่อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศของ
การไฟฟ้านครหลวงลดลง บริษัทตกลงรับประกันผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของจุฬาฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 (สิบ) โดยหากปรากฏว่าในเดือนใด จุฬาฯ ได้รับผลการประหยัดน้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) 
บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยผลประหยัดรายปีให้แก่จุฬาฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณปรากฏตาม
การจ่ายค่าชดเชยผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า แนบท้ายผนวก 4 

3.3 การช าระเงิน 
(1) จุฬาฯ ตกลงช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือนตามข้อ 3.1 ในวันที่ ... (...) ของทุกเดือน 

โดยช าระเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เลขที่บัญชี ...........  ชื่อบัญชี ..... หรือช่องทาง
อ่ืนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน  

ทั้งนี้ บริษัทต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่จุฬาฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 
(สิบ) วันท าการของจุฬาฯ ก่อนครบก าหนดการช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยจุฬาฯ สามารถ
ช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันก าหนดช าระตามวรรคหนึ่ง 
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(2) หากในปีใด ปรากฏว่าบริษัทต้องช าระค่าชดเชยผลประหยัดและค่าชดเชยการรับประกันหน่วยไฟฟ้า
ขั้นต่ าตามความในข้อ 3.2 (1) และ (2)  บริษัทจะน าไปเป็นส่วนลดหักออกจากค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าตามข้อ 
3.1 ตั้งแต่เดือนแรกของรอบปีการได้รับสิทธิปีถัดไปจนกว่าจะครบตามมูลค่าของค่าชดเชยที่บริษัทต้องช าระ  

ทั้งนี้ บริษัทจะท าการแจ้งยอดต่างๆ ให้ทราบในใบเรียกเก็บค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าเดือนสุดท้าย
ของรอบปี 

 
ข้อ 4. กรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้า 

4.1 ในระหว่างระยะเวลาสัญญา กรรมสิทธิ์ในส่วนของระบบผลิตไฟฟ้า วัสดุ และอุปกรณ์เป็นของบริษัท 
4.2 เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาสัญญา และจุฬาฯ ได้ช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าครบถ้วนแล้ว 

บริษัทตกลงให้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และการรับประกันที่มาพร้อมกับ
อุปกรณ์ฯ (Product Warranty) อันเนื่องมาจากการด าเนินการตามสัญญานี้ทั้งหมด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาฯ ทันที 
โดยจุฬาฯ และบริษัทจะท าความตกลงเป็นหนังสือในการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้าต่อไป เว้นแต่จุฬาฯ ไม่
ประสงค์รับมอบกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้า บริษัทจะต้องรื้อถอนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและค่าซ่อมแซมในส่วนที่อุปกรณ์ได้ท าความเสียหายแก่อาคารโครงการหรือ
ทรัพย์สินของอาคารโครงการให้แก่จุฬาฯ  

4.3 ตลอดระยะเวลาสัญญา จุฬาฯ จะไม่น าระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญานี้ไปจ าหน่าย จ าน า ท าให้
เสียหาย ท าลาย ก่อภาระผูกพัน ก่อหนี้สินใดๆ เหนือระบบผลิตไฟฟ้า หรือให้ผู้อื่ นครอบครอง หรือน าไป
ไว้ที่อื่นนอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่จุฬาฯ จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และช าระเงินชดเชย
จากการเลิกสัญญา ปรากฎตามเงินชดเชยจากการเลิกสัญญาแนบท้ายผนวก 5 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 
  
ข้อ 5. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  

5.1 บริษัทต้องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่มีก าลังผลิตติดตั้งรวมไม่
น้อย ........ (.......) kWp และทุกอาคารต้องมีขนาดก าลังผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่าที่ก าหนดปรากฏตามข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้เอกชนด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox) แนบท้ายผนวก 2 โดย
ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับก าลังการรับน้ าหนักของโครงสร้างหลังคาอาคารแต่ละอาคาร  

5.2  บริษัทจะต้องด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าตามรูปแบบการติดตั้งที่จุฬาฯ เห็นชอบ โดยต้องน าส่ง
รายการออกแบบไฟฟ้าหรือการขยายแบบไฟฟ้าเดิมทางด้านวิศวกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา รายการออกแบบโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และรายละเอียดวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งบนหลังคา แคตตาล็อกและรายละเอียด
การรับประกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบไว้ เพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาให้
จุฬาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา  

5.3 บริษัทต้องท าการศึกษารูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ฯ เป็นอย่างดีก่อนการติดตั้ ง โดยให้การรับรองว่า 
จุฬาฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในอาคารโครงการได้ตามปกติ 

5.4 จุฬาฯ ส่งมอบและอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงหลังคาอาคารโครงการเพ่ือด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
นับตั้งแต่วันที่มีหนังสือส่งมอบพ้ืนที่ และถือว่าบริษัทรับมอบพ้ืนที่อาคารโครงการเพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ โดยจะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ 2.2 ทั้งนี้ บริษัททราบดีแล้วว่าพ้ืนที่โครงการเป็นอาคารประเภทสถาบันราชการและตกลงรับมอบ
อาคารตามสภาพที่เป็นอยู่เพ่ือติดตั้งระบบฯ  
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5.5 บริษัทต้องด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่มีรายละเอียดปรากฏตามข้อเสนอโครงการ แนบท้าย
ผนวก 1 และปฏิบัติตามแนวทางด าเนินการขั้นต่ าปรากฏตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้
เอกชนด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลั งคาอาคารพ้ืนที่ทดสอบ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox) แนบท้ายผนวก 2 

5.6 ในกรณีต้องติดตั้งโครงสร้างบนหลังคาเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ บริษัทต้องด าเนินด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานทางวิศวกรรม และจะต้องไม่ท าให้เกิดการรั่วซึมของหลังคา หากจ าเป็นต้องมีการ
เจาะหลังคาอาคารโครงการ ต้องไม่ท าให้เกิดการรั่วซึมของหลังคา  

5.7 ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษา ซ่อมแซม ความช ารุดทรุดโทรมของโครงสร้าง
หลังคา แผ่นปูหลังคาที่เกิดจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ให้คงสภาพการใช้งานได้อย่างปกติดี ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัททั้งสิ้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าความช ารุดทรุดโทรมของโครงสร้างหลังคา แผ่นปูหลังคาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การติดตั้งหรือการดูแลของบริษัท หากบรษิัทไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการชักช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร จุฬาฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เข้าด าเนินการแทนบริษัท โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นแทนจุฬาฯ หรือยินยอมให้
จุฬาฯ หักเอาจากค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าที่ต้องช าระตามข้อ 3 

5.8 บริษัทต้องติดตั้งและจัดวางระบบผลิตไฟฟ้าให้สามารถเข้าไปซ่อมบ ารุงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
5.9 ระหว่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในแต่ละอาคารโครงการ บริษัทต้องจัดให้มีการประกันภัยในระหว่าง

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Construction All Risk) ในวงเงินที่เอาประกันภัยไม่น้อยกว่าเงินลงทุนที่บริษัทลงทุน
ติดต้ังแต่ละอาคาร เพ่ือประกันภัยความสูญเสียและความเสียหายทุกอย่างที่เกิดแก่อาคารโครงการและสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญา รวมถึงประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินฯ โดย
บริษัทเป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันภัยและระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับประโยชน์ 
ทั้งนี้ อาจจัดท าภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ โดยบริษัทจะต้องส่งมอบส าเนา
กรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่จุฬาฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย 

5.10 ในกรณีมีการใช้กระแสไฟฟ้าในการก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า บริษัทเป็นรับผิดชอบการติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง และช าระค่าใช้ไฟฟ้าตามปริมาณการใช้จริง ในอัตราตามประกาศของการไฟฟ้านครหลวง 

5.11 บริษัทต้องจัดท าคู่มือการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า ข้อควรระวังการแก้ปัญหาเบื้องต้นและคู่มือการ
บ ารุงรักษา รวมทั้งแบบก่อสร้างจริง (As built) หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบ และส่งให้จุฬาฯ พิจารณาก่อนการ
ส่งมอบงาน 

5.12 บริษัทต้องด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย
เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าอาคารโครงการได้ส าเร็จ รวมทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงในการขอ
อนุญาตเพื่อการขอขนานไฟ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองทั้งหมด 

5.13 การด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีอุปกรณ์และเครื่องมือตาม
มาตรฐานอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรายการออกแบบไฟฟ้าหรือการขยายแบบไฟฟ้าเดิมทางด้านวิศวกรรมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  รายการออกแบบโครงสร้างรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา แคตตาล็อกและรายละเอียดการรับประกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบไว้และได้
ส่งให้จุฬาฯ ให้ความเห็นชอบ และระบบผลิตได้รับการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งาน โดยท าเป็นหนังสือให้จุฬาฯ 
ทราบล่วงหน้ากอ่นการส่งมอบไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันท าการของจุฬาฯ  

เมื่อจุฬาฯ ได้ตรวจสอบและเห็นว่าก าลังการผลิตรวมทุกอาคารไม่น้อยกว่า ..... (......) kWp และแต่ละ
อาคารโครงการไม่น้อยกว่าที่ปรากฏตามข้อเสนอโครงการ แนบท้ายผนวก 1 โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าถูกต้อง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่าข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้เอกชนด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
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จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพ้ืนที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย 
(Sandbox) แนบท้ายผนวก 2 หรือที่ก าหนดในสัญญานี้ จุฬาฯ จะออกหลักฐานการรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้
บริษัทใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้า 

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้า อันได้แก่ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด ที่บริษัทส่งมอบไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนดทางเทคนิคของการด าเนินโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พ้ืนที่
การศึกษา แนบท้ายผนวก 2 หรือที่ก าหนดในสัญญานี้  จุฬาฯ มีสิทธิที่จะไม่รับระบบผลิตไฟฟ้านั้น ในกรณีเช่นว่า
นี้ บริษัทต้องรีบน าวัสดุอุปกรณ์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องน าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองและระยะเวลาที่เสียไปในการด าเนินการแก้ไขเพราะเหตุ
ดังกล่าว บริษัทจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบเพ่ือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 

ในกรณีที่จุฬาฯ ไม่รับมอบระบบผลิตไฟฟ้า และ บริษัทไม่น าวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไป
ในทันทีดังกล่าวตามที่ก าหนดในในวรรคสาม จุฬาฯ ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวนั้น 

ในกรณีที่บริษัทส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด จุฬาฯ มีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ 
จุฬาฯ จะช าระค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าที่รับมอบไว้ 

5.14 บริษัทจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ
เบื้องต้น ตามที่จุฬาฯ แจ้งความประสงค์ และจัดท ารายละเอียด และจ านวนของอุปกรณ์ฯ รวมถึงแบบสุดท้ายที่
ท าการติดตั้งจริงพร้อมคู่มือการใช้งาน เพ่ือส่งมอบให้จุฬาฯ  

5.15 บริษัทต้องส่งมอบเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับประกันประสิทธิภาพ และสมรรถนะของ
อุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า ทีร่ะบุเป็นชื่อของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
ข้อ 6. หน้าที่ของบริษัท 

6.1 ในขณะท าสัญญาฉบับนี้ บริษัทตกลงส่งมอบแคชเชียร์เช็คหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย เป็นจ านวนเงิน       บาท (        บาทถ้วน) เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่จุฬาฯ 
เพ่ือเป็นเงินประกันว่าบริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หากบริษัทปฏิบัติผิ ด
สัญญาหรือข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายหรือหนี้เงินใดๆโดยมีสิทธิริบเงินประกัน
ทั้งหมดหรือหักเงินจากเงินประกันสัญญาดังกล่าวได้ทันที  และหากปรากฏว่าค่าเสียหายหรือหนี้เงินเกินกว่าเงิน
ประกันแล้ว บริษัทจะต้องน าเงินมาช าระเพ่ิมเติมให้แก่จุฬาฯ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากจุฬาฯ หากวงเงินประกันข้างต้นลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทต้องน าเงินประกันมาวางเพ่ิมเติมจนครบ
วงเงนิข้างต้นให้แก่จุฬาฯ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากจุฬาฯ   

ในกรณีข้อสัญญามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน จุฬาฯ จะคืนเงินประกันสัญญาให้แก่บริษัท (โดยไม่มี
ดอกเบี้ย) ภายหลังจากหักค่าเสียหายหรือค่าปรับอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาและบริษัทพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้ 

6.2 เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งสิ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง 

6.3 ด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัทจะต้องด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการเรื่องการติดต่อขอ
อนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อสร้างและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
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ติดตั ้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื ่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในพื้นที ่ของจุฬาฯ หรือในอาคารโครงการที่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า โดยจุฬาฯ จะจัดหาเอกสารส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ 

6.4 ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทมีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา และซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้า เปลี่ยนชิ้นวัสดุอุปกรณ์ 
อันได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด ในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยได้ตลอดเวลา รายละเอียด
ปรากฎตามก าหนดการบ ารุงรักษา แนบท้ายผนวก 6 และบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทันที
เมื่อได้รับแจ้งจากจุฬาฯ  

6.5 ตลอดระยะเวลาของสัญญา หากปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบผลิตไฟฟ้ามีความช ารุดหรือความ
บกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานไม่ได้ตามปกติ บริษัทจะต้องน าวัสดุอุปกรณ์ใหม่ที่มีขนาดประสิทธิภาพที่เทียบเท่า
หรือดีกว่า ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้จุฬาฯ ทันทีที่บริษัทได้รับแจ้งจากจุฬาฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองทั้งสิ้น 
หากบริษัทไม่น าวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากจุฬาฯ 
แล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 30 (สามสิบ) วัน จุฬาฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยท า
เป็นหนังสือแจ้งไปยังบริษัทเว้นแต่เหตุดังกล่าวเกิดจากการปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลใน
ปกครองของจุฬาฯ กระท าการใดๆ อันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโดยไม่
แจ้งใหบ้ริษัททราบก่อนที่จะด าเนินการ ในกรณีนี้จุฬาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนนั้นทั้งสิ้น 

6.6 ในการบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความในข้อ 6.3 และ 6.4. 
บริษัทจะต้องเป็นผู้มารับวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่บริการจากจุฬาฯ ด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มารับแทน โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้จุฬาฯ ทราบก่อนที่จะเข้ามารับอุปกรณ์นั้น 

6.7 ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้า บริษัทต้องน าวัสดุอุปกรณ์ที่
ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้าเข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น 

6.8 ในระหว่างการบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซม และการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความในข้อ 6.4 และ 
6.5 บริษัทจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสภาพ ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการ
ใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบผลิตไฟฟ้าในท้องตลาดมาทดแทน เพ่ือให้ จุฬาฯ ใช้
งานได้ทันทีจนกว่าระบบผลิตไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์จะ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้  

6.9 บริษัทรับรองและรับประกันความเสียหายในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้อง
อันส่งผลต่อสิทธิในการใช้สอยระบบผลิตไฟฟ้าของจุฬาฯ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของจุฬาฯ หรือมีบุคคลภายนอกมา
ก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญานี้ โดยบริษัทจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การเรียกร้อง
หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากปรากฏว่าบริษัทมิอาจด าเนินการดังกล่าวได้ บริษัทจะต้อง
จัดหาระบบผลิตไฟฟ้าใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ทันทีโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น และตกลง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใหม่ ทั้งนี้ หากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิเป็น
เหตุให้จุฬาฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือท าให้จุฬาฯ ได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิ
การใช้งานดังกล่าว บริษัทตกลงเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ
แทนจุฬาฯ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จุฬาฯ โดยสิ้นเชิง 

6.10 บริษัทต้องด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ หากล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ เพิกเฉย ขาดความเอาใจ
ใส่ หรือหยุดด าเนินการใดๆ ติดต่อกันเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จุฬาฯ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันท ี
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6.11  บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้าที่บริการแก่บุคคลอ่ืน หรือโอนสิทธิการบริหารระบบผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากจุฬาฯ หากฝ่าฝืน บริษัทจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่จุฬาฯ โดยไม่ใช้สิทธิโต้แย้งใดๆ  

6.12  ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทจะโอนสิทธิและหน้าที่ของตนตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากจุฬาฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่จุฬาฯ ก าหนดครบถ้วนแล้ว หากฝ่าฝืน บริษัทจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การโอน
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว ย่อมไม่ปลดเปลื้องให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาส าหรับ
ความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าว และบริษัทตกลงช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่จุฬาฯ ส าหรับความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา
หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

6.13  ตลอดระยะเวลาของสัญญา แต่ละอาคารโครงการ บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีประกันภัยส าหรับอัคคีภัย
และวินาศภัยประกันวินาศภัย ในวงเงินที่เอาประกันภัยไม่น้อยกว่าเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนติดตั้งแต่ละอาคาร เพ่ือ
ประกันความเสียหายของอาคารโครงการ รวมถึงประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ฯ โดยบริษัทเป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันภัยและระบุในกรมธรรม์
ประกันภัยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ อาจจัดท าภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน
ก็ได้ และบริษัทจะท าประกันส าหรับอัคคีภัยและวินาศภัย ในวงเงินที่เอาประกันภัยไม่น้อยกว่ามูลค่าของระบบผลิต
ไฟฟ้า เพ่ือประกันความเสียหายของระบบผลิตไฟฟ้า โดยระบุให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ โดยบริษัทจะต้องส่ง
มอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองส าเนาถูกต้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แก่จุฬาฯ ภายใน 30 (สามสิบ) 
วันนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย และจุฬาฯ จะแจ้งให้ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ทราบเกี่ยวกับความ
มีอยู่ของการประกันภัยทีบ่ริษัทจัดให้มีขึ้น 

6.14  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ส าหรับความรับผิดและค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย สูญหาย เสียชีวิต หรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน อันเกิดจากความช ารุดบกพร่องจากการ
ท างานตามสัญญานี้ 

6.15  บริษัทจะไม่โยกย้าย ถอด เปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหลังคาโครงการหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่กระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ อันจะพึงคาดหมายได้ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฯ การ
ท างาน หรือการใช้งานอุปกรณ์ฯ  หรืออาจกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าที่อุปกรณ์ฯ อาจผลิตได้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากจุฬาฯ  

6.16  ตลอดระยะเวลาตามสัญญา บริษัทต้องช าระค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีป้าย หรือภาษีอ่ืนใด
รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ส่วน
ราชการเรียกเก็บทั้งหมดอันเนื่องมาจากการด าเนินการตามสัญญานี้ (หากมี) 
 
ข้อ 7. สิทธิและหน้าที่ของจุฬาฯ  

7.1 จุฬาฯ จะให้ความร่วมมือและจัดหารายละเอียด ข้อมูลและเอกสารให้บริษัทเพ่ือด าเนินการตามสัญญา
นี้ รวมทั้งแจ้งเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้บริษัททราบ โดยเอกสารหรือข้อมูลใดที่จุฬาฯ ส่งให้บริษัท
เพ่ือใช้ในการท าแบบและการค านวณต่างๆ จุฬาฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดส่งให้นั้นถูกต้อง หากปรากฏว่าจุฬาฯ จัดหา
ข้อมูลไม่ถูกต้อง จุฬาฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึน ได้แก่ การแก้ไขการปรับปรุงหลังคา ค่าเปลี่ยนแปลง
แบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรมหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้
งานได้ดีก่อนด าเนินการติดตั้งนั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อน และจุฬาฯ จะต้องท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน
ด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นท าให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้น จุฬาฯ จะ
อนุญาตให้บริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลการค านวณทางวิศวกรรมหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 
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7.2  จุฬาฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรม การประมาณค่าต่างๆ ข้อเสนอ
และเอกสารต่างทุกชนิดหรือรายละเอียดอ่ืนใดที่บริษัทน าส่งให้โดยรวดเร็วและใช้ความระมัดระวังตามสมควร โดย
แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ 
หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าจุฬาฯ เห็นชอบเอกสารนั้นแล้ว และจุฬาฯ อนุญาตให้บริษัทเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่บริษัทจะต้องแจ้งให้จุฬาฯ ทราบ
ก่อนที่จะด าเนนิการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

7.3 จุฬาฯ จะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบ
เน็ตเวิร์คส าหรับโครงการ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานในอนาคต
ให้แกบ่ริษัท โดยบริษัทจะต้องช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามปริมาณการใช้จริง  

7.4 จุฬาฯ อนุญาตให้บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเช่น ผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้า เข้าปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ โดยบริษัทจะต้องท าหนังสือแจ้งขออนุญาตก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการทุกครั้ง 

7.5 จุฬาฯ จะไม่ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารโครงการและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่จะมีผลกระทบ
หรือไปรบกวนการปฏิบัติการของระบบผลิตไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทและหากปรากฏว่าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จุฬาฯ จะอนุญาตให้บริษัทเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการค านวณทางวิศวกรรมหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จุฬาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้น 

7.6 จุฬาฯ จะไม่กระท าการใดๆ หรืออนุญาตหรือยอมให้มีเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลอย่างมี
นัยต่อความเข้มแสงอาทิตย์ หรือประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า หรือการลดขีดความสามารถในการผลิตของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายเกิดจากการกระท าใดๆ หรือการอนุญาตหรือยอมให้มี
เงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆ จากทางจุฬาฯ จุฬาฯ จะเจรจากับบริษัทเพ่ือจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 

7.7 หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าจุฬาฯ หรือลูกจ้างของจุฬาฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหาย หรือช ารุด
บกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือเป็นความผิดพลาด หรือจงใจ หรือประมาทเลินเล่อที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อแนะน าของ
บริษัทจนท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือได้ผลตอบแทนที่ผิดพลาด จุฬาฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หรือความเสียหายที่เกิดข้ึน (หากมี) ทั้งสิ้น 

7.8 ในกรณีที่จุฬาฯ ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอ่ืน จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน โดยผู้รับโอนต้องยินยอมสวมสิทธิและหน้าที่ทั้งหลายของจุฬาฯ ตามสัญญาฉบับ
นี้ และท าสัญญาฉบับใหม่กับบริษทัและลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม (หนังสือที่จะออกโดยจุฬาฯ  หรือผู้รับ
โอนทรัพย์สิน อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงและสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน) ทั้งนี้ หากมีการย้ายหรือน าอุปกรณ์ไปติดตั้ง
ยังอาคารโครงการใหมเ่พ่ิมเติม จุฬาฯ หรือผู้รับโอน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(1)  ต้องมีการตรวจสอบและพิเคราะห์ทรัพย์สินใหม่ จนเป็นที่พอใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
(2)  ต้องมีการตกลงร่วมกันถึงข้อก าหนดและหน้าที่ต่างๆ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
(3) ข้อก าหนดและหน้าที่ต่างๆ ที่จะปรับใช้กับทรัพย์สินใหม่ต้องท าเป็นสัญญาอีกฉบับแยกออกมา

ต่างหาก เพ่ือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันรายละเอียดร่วมกัน 
7.9 ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางราชการ จุฬาฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาให้

สิทธิตามสัญญาข้อ 2.4 ได้ โดยจุฬาฯ ตกลงจะช าระเงินชดเชยปรากฎตามเงินชดเชยจากการเลิกสัญญา แนบท้าย
ผนวก 5 โดยการใช้สิทธิข้างต้น จุฬาฯ จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 
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ข้อ 8. การปฏิบัติผิดข้อตกลง และการบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
8.1 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาติดตั้งและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาข้อ 2.2 วรรคสองแล้ว หาก

บริษัทไม่ส่งมอบหรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนหรือส่งมอบไม่ตรงตามเงื่อนไขของสัญญาหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่
ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา จุฬาฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได ้ 

8.2 เว้นแต่กรณีคู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญาทันที หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบ
ถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา และหากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญานั้นไม่ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ 
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวหรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งนั้นก าหนด 
คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที อย่างไรก็ตาม คู่สัญญา
ฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาในการแก้ไขออกไปอีกได ้ 
 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีหรืออาจด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตนเองหรือจ้างบุคคลภายนอกให้มาด าเนินการแก้ไขได้โดยให้คู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

8.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา ล่าช้าในการใช้สิทธิหรือละเลยการใช้สิทธิใดๆ ที่พึงมีต่อ
คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญา ย่อมไม่เป็นการท าให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาเสื่อมสิทธิ์นั้นๆ และไม่ถือ
เป็นการตกลงยินยอมด้วยกับการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา ผิดนัด หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อใดๆ และไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญา ผิดนัดช าระ
หนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 

8.4 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก่จุฬาฯ บริษัทตกลงชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่จุฬาฯ โดยสิ้นเชิงภายใน
ก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจุฬาฯ และหากบริษัทไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทยินยอมให้จุฬาฯ น าค่าเสียหายไปหักออกจากค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าที่ต้อง
ช าระตามข้อ 3. อย่างไรก็ตาม หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอบริษัทยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจุฬาฯ  

8.5 ตลอดระยะเวลาสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย หากอีกฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา 
 
ข้อ 9. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าที่ให้แก่จุฬาฯ ได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ 2.2 หรือกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหรือท าตามเงือ่นไขและก าหนดระยะเวลาตามสัญญานี้
หากเป็นเพราะเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของ จุฬาฯ 
หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิเสนอของดหรือลดค่าปรับหรือ
ขยายก าหนดระยะเวลาท าการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
เสนอให้จุฬาฯ ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าบริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบริษัทได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะเสนอของดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายจุฬาฯ ซึ่งมีหลักฐานปรากฎชัดแจ้ง หรือจุฬาฯ ทราบดีอยู่แล้วถึง
เหตุนั้นมาตั้งแต่ต้น 
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 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดระยะเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่งนั้น อยู่ในดุลพินิจ
เด็ดขาดของจุฬาฯ  โดยบริษัทและจุฬาฯ จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการระงับข้อพิพาท เว้นแต่มีกรณี
ปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่สามารถตกลงและหาข้อยุติได้ ให้น าข้อพิพาทน าเสนอต่อผู้ที่มี
อ านาจของแต่ละฝ่ายเพ่ือพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทจนได้ข้อยุติร่วมกัน 
 
ข้อ 10. การสิ้นสุดของสัญญา 

10.1 ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิตามสัญญา ข้อ 2.4 
 (2)  ในกรณีที่ จุฬาฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา ข้อ 7.9 

10.2 นอกเหนือจากกรณีตามสัญญาข้อ 10.1 และที่สัญญานี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.2 2.3 และข้อ 8 

 
ข้อ 11. ผลภายหลังสัญญาสิ้นสุด 

11.1 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 10.1 ให้บริษัทส่งมอบพ้ืนที่อาคารโครงการและระบบผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญานี้ ในสภาพที่ใช้การได้ตามสภาพที่ออกแบบไว้และใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ (ทรัพย์สินมีการเสื่อมสภาพ
ตามการใช้งานปกติ; normal wear and tear) และส่งมอบเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับประกัน
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบซึ่งระบุเป็นชื่อของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ให้แก่จุฬาฯ หากอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้า ช ารุดหรือเสียหาย บริษัทจะต้องซ่อมแซมความช ารุดหรือ
เสียหายเช่นว่านั้นให้ดีและใช้การได้ดังเดิม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง ก่อนก าหนดการส่งมอบดังกล่าว หรือตกลง
ให้จุฬาฯ เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากการแก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ 
(ทรัพย์สินอาจมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ) และขนย้ายบริวารบริษัทช่วง ทรัพย์สินส่วนที่ไม่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการนี้ เว้นแต่ จุฬาฯ ไม่ประสงค์รับมอบกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้า บริษัทจะต้องรื้อถอนระบบผลิต
ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด และรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรื้อถอนดังกล่าวทั้งหมดเอง ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ กฟน. ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากบริษัทไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด โดยไม่แจ้ง
เหตุให้จุฬาฯ หรือผู้ที่จุฬาฯ มอบหมายทราบ จุฬาฯ มีสิทธิเข้าครอบครองอุปกรณ์ฯ และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็น
เพ่ือให้จุฬาฯ สามารถเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์ฯ ได้ และบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
จากการด าเนินการดังกล่าว 

11.2 เว้นแต่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน กรณีสัญญาสิ้นสุดตามข้อ 10.2 ให้บริษัทด าเนินการ  
 (1) รื้อถอนระบบผลิตไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด และรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าตามสภาพที่เป็นอยู่ใน

ขณะนั้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนดังกล่าวทั้งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วัน 
นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด หากบริษัทไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด จุฬาฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ระบบผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น  

 (2) ส่งคืนพ้ืนที่หลังคาอาคารโครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมให้แก่จุฬาฯ ภายใน 30 (สามสิบ) 
วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพ้ืนที่หลังคาอาคารโครงการ
ดังกล่าวทั้งหมด  

11.3 ในกรณีที่กรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้าตกเป็นของจุฬาฯ จุฬาฯ มีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ระบบผลิตไฟฟ้าได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือจุฬาฯ ในการเข้าครอบครองดังกล่าว 
เพ่ือให้การด าเนินการของอุปกรณ์ฯ เป็นไปโดยต่อเนื่อง รวมทั้ง จุฬาฯ มีสิทธิน าไปให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ใน
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ระบบผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือขัดขวางการใช้สิทธิหรือการกระท าดังกล่าว รวมทั้งไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใดๆ จากจุฬาฯ 

11.4 ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ เกิดขึ้น
จากการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามที่สัญญานี้ 
 
ข้อ 12. การใช้ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้า 
 เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของจุฬาฯ  จุฬาฯ มีสิทธิติดป้ายโลหะ 
ประทับตรา ท าเครื่องหมายอ่ืนใด ติดข้อความหรือด าเนินการอ่ืนใดบนระบบผลิตไฟฟ้า โดยจุฬาฯ จะแจ้งขอ
อนุญาตจากบริษัทก่อนด าเนินการนั้น 
 
ข้อ 13. ข้อจ ากัดความรับผิดของจุฬาฯ  
 จุฬาฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบผลิตไฟฟ้าที่บริการอันไม่ใช่
ความผิดของจุฬาฯ ตลอดระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าอยู่ในความครอบครองของจุฬาฯ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุ
อันเกิดจากการกระท าของจุฬาฯ โดยการมอบหมายหรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลใน
ปกครองได้กระท าการ ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้
บริษัททราบก่อนที่จะด าเนินการ 
 
ข้อ 14. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา 
 สัญญาฉบับนี้จะแก้ไขเพ่ิมเติมได้ต่อเมื่อกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานร่วมกัน 
 
ข้อ 15. เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
      15.1 เอกสารแนบท้ายผนวก 1     ข้อเสนอโครงการ          จ านวน  หน้า       
      15.2 เอกสารแนบท้ายผนวก 2    ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้เอกชนด าเนินโครงการ 
       ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพ้ืนที่ 
       ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox)  
                        จ านวน  หน้า 
      15.4 เอกสารแนบท้ายผนวก 3     การรับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า    จ านวน  หน้า 

15.5 เอกสารแนบท้ายผนวก 4 การจ่ายค่าชดเชยผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าชดเชยการรับประกัน
หน่วย                              จ านวน  หน้า 

      15.6 เอกสารแนบท้ายผนวก 5     เงินชดเชยจากการเลิกสัญญา                              จ านวน  หน้า 
      15.7 เอกสารแนบท้ายผนวก 6     ก าหนดการบ ารุงรักษา             จ านวน  หน้า 

       
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง บริษัทและจุฬาฯ จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการระงับข้อพิพาท เว้น
แต่มีกรณีปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่สามารถตกลงและหาข้อยุติได้ ให้น าข้อพิพาทน าเสนอต่อผู้ที่
มีอ านาจของแต่ละฝ่ายเพ่ือพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทจนได้ข้อยุติร่วมกัน 
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 ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นการตัดสิทธิของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะด าเนินงานต่อไปด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนต่อไปได้ โดยทั้งสองฝ่ายยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว หรือ
อยู่ระหว่างการด าเนินงานภายใต้สัญญาฉบับนี้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์ 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึง
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ..................................จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ  ทรัพย์สมพล)     

                      รองอธิการบดีก ากับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ 
                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................................บริษัท 
                                         (............................................) 
                                              กรรมการผู้มีอ านาจ 

 
 
 

                       ลงชื่อ .......................................................... .......................พยาน 
                                      (.....................................................) 

 
 
 

                       ลงชื่อ ..................................................................................พยาน 
                                          (................................................) 

                                



 
 

แนบท้ายผนวก 3 
การรับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า 

 
ล าดับ อาคาร ขนาดก าลังผลิตติดตั้ง (kWp) 

1 อาคารเลิศ  อุรัสยะนันทน์ 113.40 
 

บริษัทจะรับประกันหน่วยไฟฟ้าขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ปีท่ี 
จ านวนหน่วยไฟขั้นต่ าที่รับประกัน 

(หน่วย/ปี) 
1                               128,515  
2                               127,794  
3                               127,073  
4                               126,351  
5                               125,630  
6                               124,909  
7                               124,188  
8                               123,466  
9                               122,745  
10                               122,024  
11                               121,303  
12                               120,581  
13                               119,860  
14                               119,139  
15                               118,418  
16                               117,696  
17                               116,975  
18                               116,254  
19                               115,533  
20                               114,811  

 
หมายเหตุ      

1. ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปีที่ 1 ลดลง 2% และปีที่ 2-20 ลดลง 0.55% ต่อปี  
2. จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ประมาณการจาก PV SYST เท่ากับ 149,020 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 



 
 

แนบท้ายผนวก 4 
การจ่ายค่าชดเชยผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าชดเชยการรับประกันหน่วย 

 
(1) ค่าชดเชยผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการทดสอบการซื้อขายใน Peer-to-Peer Trading Platform หากใน
เดือนใด จุฬาฯ ได้รับผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าร้อยละ 10 บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยผลประหยัดให้แก่
จุฬาฯ โดยการค านวณผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าชดเชยผลประหยัดในเดือนนั้น มีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า = [ 1 – (ค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้ารายเดือน   
            (หน่วยไฟที่ผลิตได้จริงจากระบบผลิตไฟฟ้า  อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย)) ]  100  
 โดยที่ อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย = [ (0.68 x อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak) + 
             (0.32 x อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak) + ค่า Ft ] x 1.07 
  

ค่าชดเชยผลประหยัด = max {0, (xxx – อัตรารับประกัน) x หน่วยไฟที่ผลิตได้จริงจากระบบผลิตไฟฟ้า} 
 โดยที่ อัตรารับประกัน = 0.9 x อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
 
 (2) คา่ชดเชยการรับประกันหน่วยไฟฟ้า 

ตลอดช่วงระยะเวลาสัญญา หากหน่วยไฟที่ผลิตได้จริงจากระบบผลิตไฟฟ้าในรอบปีต่ ากว่าหน่วย
ไฟที่รับประกันขั้นต่ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า แนบท้ายผนวก 3 บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยการรับประกัน
หน่วยให้แก่จุฬาฯ โดยมีวิธีการค านวณค่าชดเชยการรับประกันหน่วย ดังนี้ 
 
ค่าชดเชยการรับประกันหน่วย = (หน่วยไฟที่รับประกัน – หน่วยไฟที่ผลิตได้จริงจากระบบผลิตไฟฟ้า) × xxx 
 

ในการจ่ายค่าชดเชยนั้น บริษัทจะน าค่าชดเชยผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าสะสมในรอบปีมารวมกับ
ค่าชดเชยการรับประกันหน่วย โดยหากผลรวมมีค่ามากกว่าศูนย์ บริษัทจะท าการแจ้งยอดในใบเรียกเก็บค่า
บริหารระบบผลิตไฟฟ้าเดือนสุดท้ายของรอบปี และน าไปเป็นส่วนลดหักออกจากค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้า
ตั้งแต่เดือนแรกของรอบปีถัดไป จนกว่าจะครบตามมูลค่าของค่าชดเชยที่บริษัทต้องช าระ ทั้งนี้ ค่าชดเชยนั้น
เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดเว้นจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ในกรณีท่ีหน่วยไฟที่ผลิตได้จริงจากระบบ
ไฟฟ้าในรอบปีต่ ากว่าหน่วยไฟที่รับประกัน อันมีสาเหตุมาจากการกระท าใดๆ ของจุฬาฯ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า  

ในกรณีที่มีอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือวัตถุอ่ืนใด ที่  จุฬาฯ ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนการท าสัญญา
ฉบับนี้ ก่อให้เกิดให้เกิดเงาบังจนเกิดผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า หรือเกิด
ความผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเข้มแสง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบ
ผลิตไฟฟ้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจุฬาฯ มีการลดลงอย่างผิดปกติจนท าให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้ามีหน่วยไฟที่ผลิตได้จริงต่อปีต่ ากว่าจ านวนที่รับประกันไว้ บริษัทและจุฬาฯ จะต้องใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน เว้นแต่มีกรณีปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่
สามารถตกลงและหาข้อยุติได้ ให้น าข้อพิพาทน าเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจของแต่ละฝ่ายเพ่ือพิจารณาและตัดสินข้อ
พิพาทจนได้ข้อยุติร่วมกัน 



แนบท้ายผนวก 5 
เงินชดเชยจากการเลิกสัญญา 

 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางราชการ จุฬาฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาต่างตอบแทนนี้ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการบริการได้ โดยจุฬาฯ จะจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกสัญญาให้แก่บริษัทโดยค านวณเงินชดเชยจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ของอัตราค่าบริหารระบบผลิตไฟฟ้าที่เหลืออยู่ตามผนวก 3 ค่า
บริหารระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยอัตราคดิลด (Discount rate) ร้อยละ 10 ดังนี้ 

 
ล าดับ อาคาร ขนาดก าลังผลิตติดตั้ง (kWp) 

1 อาคารเลิศ  อุรัสยะนันทน์ 113.40 
 

จุฬาฯ จะจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกสัญญาให้แกบ่ริษัทหากมีการยกเลิกสัญญาในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ปีท่ี 
เงินชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
1                            2,906,327  
2                            2,842,642  
3                            2,774,578  
4                            2,701,694  
5                            2,623,513  
6                            2,539,501  
7                            2,449,076  
8                            2,351,597  
9                            2,246,359  
10                            2,132,586  
11                            2,009,424  
12                            1,875,932  
13                            1,731,083  
14                            1,573,736  
15                            1,402,643  
16                            1,216,427  
17                            1,013,580  
18                              792,438  
19                              551,168  
20                              287,759  

 
 

 
 

(ตัวอย่าง) 


