เลขที่สัญญา................./255X

(ราง)
สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC)
รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving)
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................. เมื่อวันที่ ..................................................
ระหวาง ..................................................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ...............................................................
โดย ............................................................ ตําแหนง ............................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ .................................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ........................................................
โดย .................................................... ........................................................... ตําแหนง ..........................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service company)” หรือ “ESCO” อีกฝายหนึ่ง
วัตถุประสงคของสัญญา
โดยที่ ผูวาจาง ซึ่งเปนเจาสถานประกอบการ มีโครงการที่จะลดตนทุนคาใชจายดานการใชพลังงาน ในกิจการของตน
เพื่อนําผลตอบแทนที่ไดจากการประหยัดพลังงานมาเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน
โดยให ESCO ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการจัดการพลังงานเปนผูดําเนินการและนําเสนอโครงการอนุรักษ์ พลังงาน โดย
ครอบคลุมตังแต่
้ การ สํารวจ ออกแบบ และติดตังหรื
้ อปรับปรุง อุปกรณ์หลักรวมถึงอุปกรณ์สว่ นควบ หรื อทังระบบ
้
ซึง่
ต่อไปนี ้ในสัญญาเรี ยกว่า “อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน” ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงกัน รวมทั้งรับประกันผลตอบแทนการประหยัดพลังงาน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. คําจํากัดความในสัญญานี้
คําจํากัดความของคําตางๆ ที่ใชอางถึงตามสัญญา จะรวบรวมไวในภาคผนวก ก.
ขอ 2. การดําเนินการตามโครงการ
เมื่อ ผูวาจาง ตกลงที่จะดําเนินโครงการอนุรักษพลั งงาน โดยให ESCO เขาสํารวจการใชพลังงานในระบบ
....................................................... โดยละเอียด เพื่อนําเสนองบลงทุน ประมาณการผลประหยัด รวมทั้งรายละเอียดและ
แผนงานตางๆ ของโครงการใหแกผูวาจางตามขอกําหนดในสัญญานี้ เพื่อขออนุมัติจากผูวาจาง เปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่ ประมาณการผลประหยัด และระยะเวลาคืนทุนไมเกิน .................. ป ผูวาจางจะตองเห็นชอบในรายงาน
และดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอไปภายใน x วัน ทั้งนี้ผูวาจางจะจัดเตรียมสถานที่ประกอบการและระบบไฟฟา
ให
พรอมสําหรับติดตั้งและจัดหาพนักงานเพื่อประสานงานในการดําเนินการของ ESCO ดวยคาใชจายของผูวาจางเอง
ในกรณีที่ ประมาณการผลประหยัด และระยะเวลาคืนทุนเกินกวา x ป ผูวาจางมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ โดยแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน x วัน
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ขอ 3. คาใชจายของโครงการ
คาใชจายเพื่อการทํางานเขาสํารวจการใชพลังงานในระบบ................................... โดยละเอียด เพื่อนําเสนองบลงทุน
ประมาณการผลประหยัด รวมทั้งรายละเอียดและแผนงานตางๆ ของโครงการ กําหนดไวในวงเงิน ....................... บาทถวน
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้กรณีที่ระยะเวลาคืนทุนไมเกิน x ป และผูวาจางดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอ ESCO จะไม
คิดคาใชจายดังกลาว
ในกรณีที่ระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 5 ป ผูวาจางสามารถยกเลิกสัญญา หรือดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอไปได
โดยที่ ESCO จะไมคิดคาใชจายดังกลาว
คาใชจายเพื่อการทํางานโครงการติดตั้งอุปกรณอนุรักษพลังงานกําหนดไวในวงเงินไมเกิน ....................... บาท ซึ่ง
ราคาดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ข. โดยผูวาจางมีสิทธิหักคาภาษี ณ ที่จายไดตามอัต ราที่
กฎหมายกําหนด สวน ESCO มีหนาที่จายคาอากรแสตมปที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้
ขอ 4. การชําระคาใชจาย
ผูวาจางตกลงชําระคาใชจายที่ใชในโครงการตามหลักเกณฑ ดังนี้
4.1. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางลงนามสั่งซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน
4.2. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางไดตรวจรับอุปกรณประหยัดพลังงานตามเอกสารในภาคผนวก ข ติดตั้ง ตาม
จํานวนเรียบรอยครบถวนและระบบของอุปกรณดังกลาวทํางานไดอยางสมบูรณ
4.3. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางไดตรวจสอบผลงานทั้งหมดตามรายละเอียดในภาคผนวก ข. รวมถึงรายงาน
ผลประหยัดการใชพลังงาน เปนที่เรียบรอย จึงไดลงนามรับลงนามตรวจรับมอบอุปกรณประหยัดพลังงานและ
เห็นชอบผลการตรวจวัดการใชพลังงาน จาก ESCO เปนลายลักษณอักษร
ขอ 5. วิธีการชําระเงิน
5.1. ผูวาจางชําระคาใชจายในขอ 4.1 ใหแก ESCO เมื่อลงนามในสัญญาฉบับนี้
5.2. ESCO จะออกใบแจงหนี้คาใชจายในขอ 4.2 และ 4.3 ใหกับผูวาจางพรอมหลักฐานผลการตรวจวัดตามวิธีการ
ในขอ 6.2
5.3. ผูวาจางจะชําระเงินตามใบแจงหนี้ ที่เรียกเก็บภายในกําหนดเวลาไมเกิน x วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งถูกตองและครบถวนตามเงื่อนไขการเบิกจายแตละงวด
5.4. ในกรณีที่ผลการประหยัดตอปที่ไดจากการตรวจวัดและการคํานวณทางวิศวกรรมในการใชพลังงาน หลังจาก
การติดตั้งระบบเรียบรอยแลว มีมูลคานอยกวา -------------- บาท ESCO จะรับผิดชอบจายเงินชดเชยสวนตาง
(เปนคาเบี้ยปรับ) ใหกับผูวาจาง จนครบตามสัญญา
5.5. เวนแตที่ไดระบุไวอยางแจงชัดแลวในสัญญา ESCO และผูวาจาง ตางฝายจะรับผิดชอบในการชําระเงินคาภาษี
อากรใดที่เกิดขึ้นในสวนของตน จากการดําเนินงานตามโครงการนี้
5.6. ในกรณีที่ผูวาจางผิดนัดชําระเงินที่เรียกเก็บในแตละคราว โดยปราศจากเหตุที่ ESCO เปนฝายผิ ดสัญญา หรือ
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูวาจาง ผูวาจางตกลงชําระดอกเบี้ยจากการผิดนัด
ชําระเงินในอัตรา รอยละ ……………..ตอป ใหกับ ESCO ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระเงินครบถวนตามจํานวนที่เรียก
เก็บ สําหรับวิธีการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดใหเปนไปตามที่ ESCO กําหนด

2

ขอ 6. การรับประกันผลประหยัดพลังงาน
ภายใน 4 สัปดาหนับตั้งแต ESCO ไดติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานใหผูวาจางเปนที่เรียบรอย และผูวาจางหรือ
ตัวแทนผูวาจางไดตรวจสอบผลงานทั้งหมดจนเปนที่พอใจ และไดลงนามรับมอบงานตามโครงการเ
ปนที่เรียบรอยแลว
ESCO จะเขาตรวจวัดการใชพลังงานและคํานวณผลประหยัดทางวิศวกรรม โดย รับประกันวาผูวาจางจะไดรับผลประหยัด
พลังงานตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญานี้
6.1 อุปกรณประหยัดพลังงาน โครงการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานไดแก .................. ...................... ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก ข.
6.2 กระบวนการและวิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
ผูวาจางและ ESCO ตกลง
รวมกันที่จะใช วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (ภาคผนวก ค) เปนขอกําหนดในการวางแผนวิธีการ
วัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานและทํารายงานผลประหยัด ซึ่ง ESCO จะตองจัดทําและเสนอ แผนวิธีการ
วัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan) ที่เปนที่ยอมรับทั้งผู
วาจางและ ESCO
6.3 คาพลังงานปฐาน ผูวาจางและESCO ตกลงรวมกันวาจะใชคาพลังงานปฐานในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงาน
อุปกรณประหยัดพลังงาน เทากับ ................................
หากการวัดคาและประเมินผลกอนการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน เปลี่ยนไปจากคาที่ตกลงรวมกัน
ESCO
จะแจงเปลี่ยนแปลงกับผูวาจางและใชคาที่วัดไดใหมตาม ขอ 6.2 เพื่อเปนพลังงานปฐานในการคํานวณผลประหยัด ทั้งนี้ การ
ใชคาที่วัดใหมดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจางเปนลายลักษณอักษร
6.4 คาพลังงาน ผูวาจางและESCO ตกลงจะใชคาพลังงานในการคํานวณผลประหยัดพลังงาน เทากับ …………….
บาท/หนวย
6.5 การรับประกันผลประหยัดพลังงาน ESCO รับประกันวาผลของการประหยัดพลังงานจากวิธีการประเมินผล
ประหยัดใน ขอที่ 6.2 จะตองไมนอยกวา ........% หรือ/และเมื่อคิดเปนผลประหยัดทั้งป มีมูลคาอยางนอย .............................
หนวย /เดือน (หนวย /ป) หรือผล ตอบแทนการลงทุนไมเกิน ………………. ป ถาหาก ผลประหยัด ของโครง การ ที่สามารถ
ดําเนินการไดจริงต่ํากวาผลประหยัดที่กําหนดในสัญญา แลว ESCO จะเปนผูช ดเชยสวนที่ขาดใหกับผูวาจาง แตในทางตรงขาม
หากผลประหยัดสูงกวาที่กําหนดในสัญญา ผูวาจางตองแบงผลประหยัด สวนที่ สูงกว าการรับประกัน ใหกับ ESCO รายละเอียด
ตามภาคผนวก ง.
๖.๖ ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน ESCO ตกลงรับประกัน ผลประหยัด พลังงานที่เกิดขึ้น ในขอ 6.5 เปน
ระยะเวลา x ป นับตั้งแตวันที่ผูวาจางไดชําระคาใชจายถูกตองครบถวนและ ESCO ไดสงมอบอุปกรณเปนที่เรียบรอยแลว
ขอ 7. คํารับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
7.1 ในการดําเนินการตามโครงการ ESCO จะจัดใหมีผูรับผิดชอบในงานตามโครงการอยางนอย 1 คนที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ผูวาจางทุกครั้ง เพื่อประสานงานกับ ผูวาจาง และใหคําแนะนําตางๆแก ผูวาจางตามความ
เหมาะสม เพื่อใหงานตามโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี
7.2 ESCO รับรองวาอุปกรณที่ขายใหตามสัญญานี้เปนสินคาใหมที่มีคุณภาพและสามารถประหยัดพลังงานตาม
มาตรฐานและมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบทาย 1 ครบถวนทุกประการ
7.3 ESCO เปนเจาของกรรมสิทธิ์อุปกรณถูกตองตามกฎหมายและอุปกรณดังกลาวนั้นปลอดจากภาระผูกพันหรือสิ่ง
ยึดหนวงใดๆ
3

7.4

อุปกรณ ประหยัดพลังงาน ตามสัญญานี้จะปราศจากความชํารุดบกพรองใดๆ ไมวาจะเปนวัสดุสัมภาระ หรือ
ฝมือแรงงาน
7.5 ESCO จะสงมอบอุปกรณใหแกผูซื้อ ณ สถานที่ของ ผูวาจางหรือสถานที่ใดๆที่ผูซื้อกําหนด (“สถานที่ติดตั้ง ”)
และจะติดตั้งอุปกรณที่ซื้อขายตามสัญญานี้ ใหเสร็จสิ้นภายใน X เดือน หรือติดตั้งใหแลวเสร็จภายในเดือน
...................... หาก ESCO ไมสามารถดําเนินการได ESCO ตกลงจายคาปรับใหแกผู วาจางเปนจํานวน x %
ของมูลคาโครงการโดยผูวาจางจะคิดคาปรับเปนรายวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาติดตั้งอุปกรณขางตน จนถึง
วันที่ ESCO ติดตั้งอุปกรณเสร็จสิ้น
7.6 ESCO สามารถที่จะโอนสิทธิและหนาที่ตางๆ ทั้งหมดหรือบางสวน อันเกิดขึ้นตามสัญญานี้ ไปยังบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดได ก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจาก ผูวาจาง เปนลายลักษณอักษรลวง หนา ทั้งนี้ ESCO ตกลง
รับผิดชอบในบรรดาการกระทํา การละเวนการกระทํา การประมาทเลินเลอ และการผิดสัญญานี้ ของผูที่ไดรับ
โอนสิทธิหรือหนาที่ของตนดังกลาวทุกประการ
7.7 ESCO ตกลงวา ในก ารติดตั้งอุปกรณตามสัญญานี้ จะตองดําเนินการโดยบุคคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้น ในการติดตั้งอุปกรณดังกลาว หาก ESCO ไดรับการรองขอจากผู
วาจาง ESCO ตกลงที่จะทําการรื้อถอนอุปกรณเดิมที่มีอยางระมัดระวัง และไมกอใหเกิดควา มเสียหายใดๆกับ
อุปกรณดังกลาว โดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
7.8 หากปรากฏวา ESCO สงมอบอุปกรณไมตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ
อุปกรณดังกลาว ในกรณีเชนวานี้ ให ESCO นําอุปกรณนั้นกลับไปโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและจะตองนํา
อุปกรณใหมที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดไวตามสัญญานี้มาสงมอบใหแกผูซื้อภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่ผู
วาจางปฏิเสธไมรับอุปกรณ หรือดําเนินการแกไข เพิ่มเติม ดัดแปลง หรือปรับปรุงอุปกรณให สมบูรณครบถวน
และถูกตองตามสัญญาโดยคาใชจายของ ESCO เอง
7.9 ESCO ตกลงและยินยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง ความขัดของ หรือความเสียหายของอุปกรณตาม
ภาคผนวก ข ทุกประการ
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลารับประกันสินคา ESCO จะตองแกไขซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
ดังเดิม หรือเปลี่ยนอุปกรณใหมแทนอุปกรณเดิมที่ชํารุดบกพรอง (กรณีไมสามารถแกไขซอมแซมอุปกรณเดิมได)
ภายใน
x
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผู วาจาง ไมวาจะทําเปนลายลักษณอักษรหรือ
ไมก็ตาม ในการนี้ ESCO จะไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากการดําเนินการแกไขซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ
ดังกลาวแตอยางใด
7.10 ในกรณี ESCO ไมสามารถแกไขซอมแซมอุปกรณ หรือเปลี่ยนอุปกรณใหมแทนอุปกรณเดิมที่ชํารุดบกพรองตาม
ขอ 7.9 ขางตน ผูวาจางมีสิทธิจัดหาและวาจางบุคคลภายนอกเพื่อทําการแกไขซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ
ใหมแทนอุปกรณเดิมที่ชํารุดบกพรอง โดยที่ ESCO ตกลงรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการวาจาง
บุคคลภายนอกดังกลาวนั้น
7.11 ESCO ตกลงรับประกันคุณภาพของอุปกรณประหยัดพลังงาน โดยมีกําหนดเวลา x ป (นับจากวันตรวจวัด
การใชพลังงานครั้งแรก) ทั้งนี้ความเสียหายที่จะรับผิดชอบ ตองเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะจากความ
ชํารุดบกพรอง หรือประมาทเลินเลอในอุปกรณประหยัดพลังงาน
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ขอ 8.

คํารับรองและภาระหนาทีข่ องผูวาจาง
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

ผูวาจางมีหนาที่ชําระราคาอุปกรณใหแก ESCO ใหครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 4 ของสัญญานี้
ผูวาจางมีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนเพื่อการติดตั้งอุปกรณดังกลาว
ผูวาจางจะใหความรวมมือและจัดหารายละเอียด ขอมูลและเอกสารให ESCO เพื่อดําเนินการตามสัญญ า
รวมทั้งแจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการให ESCO ทราบ
เอกสารหรือขอมูลใดที่ผูวาจางสงให ESCO เพื่อใชในการทําแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม ใหถือวาถูกตอง
ESCO ไมตองรับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้น
ผูวาจางรับรองวาระบบไฟฟาและเครื่องกลที่ระบุในแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมที่จัดสงให ESCO นั้น
- มีอยูจริงในสถานประกอบการ
- อยูในสภาพใชงานได ยกเวนความชํารุดบกพรองที่ผูวาจางแจงให ESCO ทราบกอนที่สัญญานี้จะมีผล
บังคับใช
ผูวาจางจะตองตรวจสอบใหความเห็นชอบแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม การประมาณคาตางๆ ขอเสนอ
และเอกสารหรือรายละเอียดอื่นใดที่ ESCO สงใหโดยรวดเร็วและใชความระมัดระวังตามสมควร หาก ESCO
รองขอ ผูวาจางจะตองใหความเห็นชอบและแจงให ESCO ทราบภายในเวลาอันสมควร หากผูวาจางไมแจงให
ESCO ทราบภายใน…..วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสารใหถือวาผูวาจางเห็นชอบเอกสารนั้น
อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมระบบไฟฟาและระบบเครื่องกลในสถานประกอบการ โดยกอนจะ
ดําเนินการ ESCO จะแจงใหผูวาจางทราบ
ผูวาจางตองตรวจตราสภาพอุปกรณที่ ESCO สงมอบวาถูกตองตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ก.
ทุกประการ หากปรากฏวาอุปกรณดังกลาวมีความชํารุดบกพรองที่ไมเห็นประจักษชัด ผู วาจางตองแจงให
ESCO ทราบภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตไดรับอุปกรณ สําหรับความชํารุดบกพรองที่เห็นไดประจักษ
ชัด ใหผู วาจางแจงให ESCO ทราบภายในเวลา x วัน นับแตวันที่ผูซื้อพบความชํารุดบกพรองดังกลาว อนึ่ง
ความรับผิดชอบของ ESCO ในความชํารุดบกพรองของอุปกรณใหเปนไปตามคํารับประกันสินคาของ ESCO
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับประกันสินคา (ภาคผนวก ง)

ขอ 9.

การโอนกรรมสิทธิ์
เมื่อผูวาจางไดชําระคาใชจายถูกตองครบถวนตามหัวขอที่ 4 แลวผูวาจางสามารถโอน กรรมสิทธิอุปกรณประหยัด
พลังงานที่ติดตั้งในโครงการนี้พรอมการรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ ของอุปกรณประหยั ดพลังงานและขอกําหนดการ
รับประกันอุปกรณประหยัดพลังงานที่มีใหกับผูรับโอนกรรมสิทธิได แตทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมจาก ESCO ดวย
ขอ 10. การเลิกสัญญา
10.1 เมื่อครบกําหนดสงมอบอุปกรณตามหัวขอ 7.5 แลว หาก ESCO ไมสามารถสงมอบอุปกรณใหแกผูวาจาง
หรือสงมอบอุปกรณไมถูกตอง หรือสงมอบอุปกรณไมครบจํานวน ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยไม
แจงใหแกผูวาจางทราบถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายใน x วัน นับตั้งแตวันครบกําหนดสงมอบอุปกรณ
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยแจงให ESCO ทราบเปนลายลักษณอักษร
10.2 ถา ESCO ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผูวาจางแลว ESCO ยอมรับผิดและยินยอมชดใชคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอันเกิดจากการที่ ESCO
ไมปฏิบัติตามสัญญานั้น ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด x วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาจาง
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10.4
10.5

หากสัญญาที่สิ้นสุดลงเพราะเหตุตาม 10.1 หรือ 10.2 ผูวาจาง มีสิทธิเรียกคืนเงินใดๆที่ไดชําระใหแก
ESCO ตามสัญญาฉบับนี้ทันที
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง ทําใหไม สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได ให
คูสัญญาทั้งสองฝายเปนอันหลุดพนจากความนับผิดตามสัญญานี้เฉพาะสวนที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว

ขอ 11. การแกไขสัญญา
คูสัญญาฝายที่ประสงคจะกระทําการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสัญญา จะตองมีหนังสือบอกกลาว
บอกกลาวยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมนอยกวา x วัน หากคูสัญญาทั้งสองฝายประสงคจะกระทําการดังกลาวแลว ใหทํา
เปนบันทึกขอตกลงไวแนบทายสัญญานี้และถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 12. การบอกกลาว
การบอกกลาว เรียกรอง หรือการติดตอสื่อสารอื่นใด ที่ สงใหหรือทําขึ้นภายใตสัญญานี้ จะตองทําเปน
หนังสือ การติดตอสื่อสารใดๆ จะตองจัดสงโดยวิธีการสงดวยมือ ไปรษณียทางอากาศ ผูใหบริการสงเอกสาร หรือ
โทรสารถึงคูสัญญาตามที่อยูที่ระบุไวในสัญญานี้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยูที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาจะตอง แจงใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ภายใน x วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 13. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

คําจํากัดความ
รายละเอียดอุปกรณประหยัดพลังงาน
วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
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สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจโดยตลอดแลว เห็นวาตรงตาม
เจตนา จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

บริษัท ……………….…………………….

บริษัท ………………………………………..…..

ลงชื่อ........................................................ ผูวาจาง
(.................................................)

ลงชื่อ..........................................................ESCO
(……………………….………………….)

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

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

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

ลงชื่อ......................................................... พยาน
(………………………………………..….)
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ภาคผนวก ก.
1. ปฐาน
หมายถึง ปที่อาคารมีการใชพลังงานแตละประเภทตามปกติ ตามที่ระบุในรายงานและไดรับ
ความเห็นชอบจาก ผูวาจางวาเปนปที่ใชเปรียบเทียบเรื่องการใชพลังงานได รายละเอียดมีปรากฏในเอกสาร
ภาคผนวก “ง” หรือที่จะทํามีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไวในสัญญา
2. เงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในโครงการ
หมายถึง คาใชจายรวมของโครงการที่ผูวาจางตองจาย อันประกอบดวย
(1) คาบริการดานวิศวกรรม (2) คาแรงและคาวัสดุตางๆ คาเฟอรนิเจอร คาสิ่ งของ คาเครื่องไฟฟา คาอุปกรณ
คาเครื่องมือ คาอุปการณขนาดใหญ และสวนประกอบ (3) คาใชจายที่จําเปน ทุกอยางสําหรับการดําเนินการ
ใหโครงการเสร็จสิ้นลง รวมทั้งการบริหารพลังงาน คาใชจายประจําและคาใชตามสถานการณ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคาพิมพ คาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ ผูวาจางเรียกรอง และเบี้ยประกันวินาศภัยและประกัน
ความเสียหาย (4) กําไรหลังหักคาใชจายแลวของผู รับเหมาชวงกับผู คาในการดําเนินการตามโครงการนี้ (5)
คาใชจายทางการเงินที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่มีการปฏิบัติตามสัญญาจนถึงวันที่มีการสงใบเรียกเก็บเงินครั้งแรก (6)
คาใชจายดานการบริหารและธุรการทั้งหมดและกําไรหลังหักคาใชจายของ ESCO และ (7) ภาษีที่จําเป นตอง
จายตามกฎหมาย
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