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เลขท่ีสัญญา................./255X

  

 

(ราง) 

สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contracting - EPC) 

รูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) 

 

  

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ  .................................................................  เม่ือวันท่ี  .........................................  

ระหวาง ........................................................................  สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ..................................................  

โดย ...................................................  ตําแหนง..................................................... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 

“ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ...................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี .............................................  

โดย ............................................  .................................................. ตําแหนง........................................................   

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service company)” หรือ “ESCO” อีกฝาย

หนึ่ง   

 

วัตถุประสงคของสัญญา 

  

โดยท่ี ผูวาจาง ซ่ึงเปนเจาสถานประกอบการ มีโครงการท่ีจะลดตนทุนคาใชจายดานการใชพลังงานใน

กิจการของตน เพ่ือนําผลตอบแทนท่ีไดจากการประหยัดพลังงานมาเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยให ESCO ซ่ึงเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการจัดการ พลังงานเปน

ผูดําเนินการและนําเสนอ โครงการอนุรักษพลังงาน โดยครอบคลุมตั้งแตการสํารวจ ออกแบบ และติดตั้งหรือ

ปรับปรุง อุปกรณหลักรวมถึงอุปกรณสวนควบ หรือท้ังระบบ ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “อุปกรณประหยัด

พลังงาน” ใหแกผูวาจาง  

 

คูสัญญาท้ังสองฝายจึงตกลงกั น รวมท้ังรับประกันผลตอบแทนการประหยัดพลังงาน มีขอความ

ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1. คําจํากัดความในสัญญานี้ 

คําจํากัดความของคําตางๆ ท่ีใชอางถึงตามสัญญา จะรวบรวมไวในภาคผนวก ก.  
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ขอ 2. การดําเนินการตามโครงการ 

 

ผูวาจางตกลงให ESCO ดําเนินการตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานใน

สถานประกอบการซ่ึงตั้งอยูเลขท่ี ……………… และ ESCO ตกลงรับดําเนินการตามโครงการดังกลาว  ตาม

รายละเอียดและแผนงานท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข. โดยเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในโครงการ  

 

ขอ 3. คาใชจายในโครงการ 

 

ESCO จะเปนผูดําเนินการติด ตั้งอุปกรณท่ีตองใชในโครงการท้ังหมดใหกับ ผูวาจาง  โดยไมคิด

คาใชจายใดๆท้ังสิ้น โดย ESCO จะเปนผูลงทุนเพียงฝายเดียว  ท้ังนี้ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการจะ

เปนไปตามสัญญาขอ 4. 

 

ขอ 4. การแบงผลประหยัดพลังงาน 

ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงเปนเงินท่ี ไดจากการประหยัดพลังงาน ตามวิธีการวัดคา

พลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification) ท่ีเปนท่ียอมรับท้ัง ผู

วาจางและ ESCO  ซ่ึงระบุไวในภาคผนวก ค โดยผูวาจางตกลงท่ีจะชําระคาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงาน

ในอัตรารอยละ x หรือ เปนจํานวนเงิ น  x  บาท/เดือน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ซ่ึงเปนเพียงการ

ประมาณการ ท้ังนี้ ผูวาจางจะปรับเปลี่ยนใหตรงกับคาใชจายจริงเม่ือโครงการติดตั้งแลวเสร็จ 

 

ผูวาจางตองชําระเงินใหแก ESCO ภายในวันที่ x ของทุกเดือนและหากมีการชําระเงิน  ลาชาเกินกวา 

x  เดือน ESCO สามารถยกเลิกสัญญาและยกเครื่องจักรอุปกร ณทั้งหมดกลับได โดย ESCO 

จะไมคืนเงินค้ําประกันให  (ตามสัญญาขอท่ี 25) 

 

ขอ 5. การดําเนินการของ ESCO 

5.1 กรณี ESCO จางผูมีอาชีพรับจางดําเนินการ 

5.1.1 ภายใน……วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ESCO จะทําการออกแบบและ ขอกําหนด

ทางวิศวกรรมโดยละเอียดเพ่ือใชเปนเอกสารประกวดราคาและสงมอบสําเนาเอกสาร

ดังกลาวใหผูวาจางทราบ 

5.1.2 จัดทําเอกสารการประกวดราคาและมอบเอกสารดังกลาวใหผูมีอาชีพรับจางตาม

จํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือเชิญชวนใหยื่นขอเสนอประกวดราคา 

5.1.3  ตรวจสอบผลการประกวดราคาและทําความเห็นพรอมท้ังขอเสนอแนะใหผูวาจางเพ่ือ

พิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ําเปนผูชนะการประกวดราคา 
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5.1.4  จัดทํารายการราคาสิ่งของตอหนวยโดยประมาณเทาท่ีเปนไปไดและพิจารณาผลงาน

จากราคาตอหนวย 

5.1.5  ลงนามทําสัญญาจางผูชนะการประกวดราคาดําเนินงานตามโครงการโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูวาจาง 

5.1.6 ตรวจสอบแบบกอสรางและแบบของผูผลิตเพ่ือใหแนใจวาแบบดังกลาวสอดคลองกับ

แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมท่ี ESCOกําหนด  

5.1.7 ตรวจสอบและใหความเห็นชอบวิธีการหรือวัสดุท่ีจะนํามาใชงานตามโครงการ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 

5.1.8 ใหคําปรึกษาแนะนําผูรับจางเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแบบและขอกําหนด

ทางวิศวกรรม 

5.1.9 ตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณท่ีผูรับจางนํามาติดตั้งเพ่ือใหสามารถทํางานไดตรงกับ

ขอกําหนดของผูผลิต 

5.1.10 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผูรับจางใหถูกตองตามแบบและขอกําหนด

ทางวิศวกรรม 

5.1.11 สงมอบคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีติดตั้งข้ึนใหมตามโครงใหแก ผู

วาจาง 

5.1.12 แนะนําชวยเหลือผูรับจางในดานการทํางานของอุปกรณท่ีติดตั้งใหม 

5.1.13 แตงตั้งผูจัดการเพ่ือดูแลโครงการใหสามารถดําเนินการไปโดยราบรื่น 

5.1.14 ฝกอบรมบุคคลากรของ ผูวาจาง ใหมีความรูความเขาใจสามารถใชอุปกรณท่ีติดตั้ง

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 กรณี ESCO ดําเนินการเอง 

5.2.1 ตรวจสอบแบบกอสรางและแบบของผูผลิตเพ่ือใหแนใจวาแบบดังกลาวสอดคลองกับ

แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมท่ี ESCOกําหนด  

5.2.2 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานและทดสอบอุปกรณใหพรอมใชงาน 

5.2.3 ตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ ท่ีติดตั้งเพ่ือใหสามารถทํางานไดตรงกับขอกําหนด

ของผูผลิตและสามารถประหยัดพลังงานไดจริง 

5.2.4 สงมอบคูมือการใชงานและการ บํารุงรักษาอุปกรณท่ีติดตั้งข้ึนใหมตามโครงใหแก ผู

วาจาง 

5.2.5 ฝกอบรมบุคคลากรของผูวาจางใหมีความรูความเขาใจสามารถใชอุปกรณท่ีติดตั้งใหม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอ 6. คํารับรองและภาระหนาท่ีของ ESCO 

6.1. ในการดําเนินการตามโครงการ ESCO จะจัดใหมีผูรับผิดชอบในงานตามโครงการอยางนอย 1 คน

ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางทุกครั้ง เพ่ือประสานงานกับ ผูวาจาง และใหคําแนะนําตางๆ

แกผูวาจางตามความเหมาะสม เพ่ือใหงานตามโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

6.2. ESCO หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก ESCO และผูวาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางจะตอง

รวมมือกันปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและเอาใจใสอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหงานบรรลุ

เปาหมายตามโครงการ 

6.3. ESCO ตกลงทําสัญญาจางกับผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาเพ่ือดําเนินงาน

ตามโครงการ โดย ESCO จะเปนผูลงทุนออก คาใชจายท้ังหมดและมอบสําเนาสัญญาจางและ

หลักฐานการจายเงินใหผูรับจางใหแกผูวาจาง 

6.4. ในกรณีท่ี ESCO มีความจําเปนท่ีจะตองแกไขแผนงานหรือมาตรการใดหรือหลายมาตรการ เพ่ือ

ประโยชนตอผูวาจาง ESCO จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางกอนจึงจะดําเนินการได 

6.5. ในการติ ดตั้งอุปกรณตามสัญญานี้ ESCO จะดําเนินการโดยบุคคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตาม

มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้น  

6.6. ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการจนกระท่ังการดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นลง ESCO 

จะตองจัดทําประกันตลอดจนวางหลักประกันวาผูรับจางท่ีปฏิบัติงานตามโ ครงการไดรับการ

คุมครองดานประกันภัยเพียงพอ เบี้ยประกันภัยท่ีจายไป ESCO สามารถนําไปรวมกับคาใชจาย

ตามโครงการ 

 

ขอ 7. คํารับรองและภาระหนาท่ีของผูวาจาง 

7. ผูวาจางจะใหความรวมมือและจัดหารายละเอียด ขอมูลและเอกสารให ESCO เพ่ือดําเนินการ

ตามสัญญานี้ รวมท้ังแจงเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามโครงการให ESCO ทราบ 

7.1 เอกสารหรือขอมูลใดท่ี ผูวาจาง สงให ESCO เพ่ือใชในการทําแบบและขอกําหนดทาง

วิศวกรรม ใหถือวาถูกตอง ESCO ไมตองรับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึน 

7.2 ผูวาจาง รับรองวาระบบไฟฟาและเครื่องกลท่ี ระบุในแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมท่ี

จัดสงให ESCO นั้น 

- มีอยูจริงในสถานประกอบการ 

- อยูในสภาพใชงานได ยกเวนความชํารุดบกพรองท่ี ผูวาจาง แจงให ESCO ทราบกอนท่ี

สัญญานี้จะมีผลบังคับใช 

7.3 ในระหวา งการดําเนินงานตามโครงการ หากปรากฎ วาระบบตางๆ ท่ีมีอยูในสถาน

ประกอบการใชงานไดไมดี หรือ ผูวาจางจัดหาขอมูลใหไมถูกตอง   ผูวาจางจะตองรับ  ผิด

ชอบคาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึน ยกเวนในกรณีท่ี ผูวาจาง ไดแจงให ESCO ทราบแลว ซ่ึง

คาใชจายไดแก 
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- การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

- คาใชจายทางการเงินท่ีเกิดข้ึนระหวางวันทํางานท่ีลาชาจนถึงวันท่ีมีการเลื่อนใบเรียกเก็บ

เงินใบแรกออกไป โดย ESCO สามารถนําไปรวมกับคาใชจายตามโครงการได 

7.4 หากการเปลี่ยนแปลงแกไขตามท่ีกลาวในวรรคกอนทําใหมีการใชพลังงานสูงข้ึน ผูวาจางจะ

อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงขอมูลในปฐานได 

7.5 ผูวาจางจะตองตรวจสอบใหความเห็นชอบแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม การประมาณ

คาตางๆ ขอเสนอและเอกสารหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ี ESCO สงใหโดยรวดเร็วและใชความ

ระมัดระวังตามสมควร หาก ESCO รองขอ ผูวาจาง จะตองใหความเห็นชอบและแจงให 

ESCO ทราบภายในเวลาอันสมควร หาก ผูวาจางไมแจงให ESCO ทราบภายใน…..วัน นับ

จากวันท่ีไดรับเอกสารใหถือวาผูวาจางเห็นชอบเอกสารนั้น 

7.6 อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมระบบไฟฟาและระบบเครื่องกลในสถาน

ประกอบการ โดยกอนจะดําเนินการ ESCO จะแจงใหผูวาจางทราบ 

7.7 จัดหาไฟฟา น้ําประปา รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานใหแก 

ESCO และผูรับจาง โดยผูวาจางเปนผูออกคาใชจาย 

7.8 จัดทําประกันภัยในความคุมครองทรัพยสินสวนท่ีติดตั้งในโครงการท้ังหมดจากความเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือจากโจรกรรม (ALL RISKS) 

7.9 จัดหาหรือซอมแซมอุปกรณท่ีมีอยูซ่ึงเก่ียวของกับโครงการใหอยูในมาตรฐานการใชงาน หรือ

สวนอุปกรณท่ี อาจชํารุดเสียหายในระหวางท่ี    ผูรับจางดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินการ

โครงการประหยัดพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตความชํารุดเสียหายนั้นเกิดจาก

การกระทําของผูรับจาง 

7.10 อนุญาตให ESCO หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูรับจาง ผูขายหรือผูผลิตสินคาเขาปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการในชั่วโมงทํางานปกติหรือเวลาอ่ืนตามท่ี ESCO รองขอเม่ือมีความจําเปน 

โดย ESCO จะทําหนังสือแจงขออนุญาตกอนท่ีจะเขาไปดําเนินการ 

7.11 ผูวาจางจะตองจัดเตรียมระบบสนับสนุน อาทิเชน การเตรียมสายสัญญาณอินเตอรเนต เพ่ือ

ตอเขากับมิเตอรไฟฟาและ บันทึกคาการใชไฟฟาทุกชวงเวลา 

 

ขอ 8.  การจัดการพลังงานตามโครงการ 

ESCO จะดําเนินการจัดการพลังงานในสถานประกอบการดังนี้ 

8.1. ทําการฝกอบรมบุคคลากรของผูวาจางใหมีความรูความเขาใจสามารถควบคุมการทํางานของ

ระบบและอุปกรณท่ีมีอยูเดิมและท่ีติดตั้งใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2. ตรวจสอบสถานประกอบการเปนระยะๆ เพ่ือจะไดทราบวาบุคคลากรของ ผูวาจางมีความรู

ความเขาใจสามารถปฏิบัติงานดานระบบและอุปกรณไดถูกตองตามท่ีไดรับการฝกอบรม
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หรือไม หากพบวายังปฏิบัติไมถูกตอง ESCO จะแจงให ผูวาจางทราบพรอมวิธีการแกไข

เพ่ือใหเกิดผลประหยัดพลังงานตามโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8.3. จัดทํารายชื่อเครื่องวัดและมิเตอรให ผูวาจาง เพ่ือจดบันทึกการใชพลังงานและสงให ESCO 

ภายในวันท่ี……ของทุกเดือน 

8.4. จัดทํารายงานการใชพลังงานแตละประเภทสงใหผูวาจางภายในวันท่ี…..ของทุกเดือนซ่ึงอยาง

นอยตองมีขอมูลดังตอไปนี้ 

- การใชพลังงานตามท่ีระบุไวในปฐาน ปรับตามสภาพการทํางาน 

- การใชพลังงานตามท่ีคาดหมาย ปรับตามสภาพการทํางาน 

- การใชพลังงานจริงตามท่ีบันทึก 

- มูลคาของพลังงานท่ีประหยัดได 

- ใบเรียกเก็บเงินตามสัญญาขอ 11 โดยแนบไปกับรายงานประจําเดือน 

8.5. ในกรณีท่ีพลังงานตามท่ีบันทึกไวมีปริมาณมากกวาท่ีคาดหมาย ESCO จะตองแจงเหตุ   

ผิดปกติพรอมคําอธิบายให ผูวาจาง ทราบ หาก ผูวาจาง ตรวจสอบแลวพบวาสาเหตุมาจาก

อุปกรณชํารุดบกพรอง ผูวาจ างจะตองแจงให ESCO ซอมแซมหรือนําอุปกรณตัวใหมมา

เปลี่ยนโดยเร็วท่ีสุด หาก ผูวาจางไมอาจระบุไดวาอุปกรณตัวใดเปนสาเหตุของความผิดปกติ 

ผูวาจางจะตองแจงให ESCO ทราบภายในเวลา 3 วัน (อยางเร็วท่ีสุด) นับจากวันท่ีไดรับแจง

เหตุผิดปกติ ซ่ึง ESCO จะตองทํา การตรวจสอบและชี้แจงสาเหตุของความผิดปกติและ ผู

วาจางจะตองแกไขตามท่ี ESCO แนะนํา สําหรับกรณี เครื่องจักรของผูวาจางชํารุดบกพรอง 

ผูวาจางจะตองดําเนินการแกไข หรือ  หากกรณีเครื่องจักร /อุปกรณของ ESCO เกิดความ

เสียหาย ESCOดําเนินการซอมแซมแกไข โดยจะตองดําเนินการภายใน x วัน 

  

       ในกรณีท่ีความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนเนื่องจากอุปกรณชํารุดบกพรองจนใชงานไมไดหรือเพราะการ

บํารุงรักษาไมดีใหนําสัญญาขอ 11.4 มาใชบังคับ 

 

8.6. ระหวางท่ีมีการจัดการพลังงาน ผูวาจางจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

8.6.1. แตงตั้งบุคคลากรใหรับผิดชอบดาน การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ และ

ติดตอประสานงานกับ ESCO เพ่ือรับทราบขอมูลและคําแนะนําท่ีจําเปนเพ่ือให

ระบบและอุปกรณท่ีมีอยูเดิมและติดตั้งใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.6.2. บํารุงรักษาระบบและอุปกรณท่ีมีอยูเดิมและท่ีติดตั้งใหมรวมท้ังอุปกรณท่ีไดรับม า

ระหวางท่ีมีการจัดการพลังงาน หากอุปกรณใดชํารุดเสียหาย ผูวาจางจะตองแจงให  

ESCO ทราบโดยเร็ว 

8.6.3. ผูวาจาง จะตองทําประกันภัยครอบคลุมทุกอยางใหกับเครื่องอุปกรณท่ีติดตั้งใน

โครงการ โดยคาใชจายท้ังหมดเปนของผูวาจาง 
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8.6.4. ในกรณีอุปกรณท่ีติดตั้งใหมผานการใชงาน มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป เกิด

การชํารุดเสียหาย ผูวาจางเปนผูออกคาใชจายในการเปลี่ยนหรือซอมแซมอุปกรณ

นั้น 

8.6.5. ภายในวันท่ี…..ของทุกเดือน ผูวาจางจะตองสงขอมูลบันทึกการใชพลังงานพรอมท้ัง

สําเนาใบเรียกเก็บเงินจากผูจําหนายเชื้อเพลิงและสําเนาใบเรียกเ ก็บเงินจากการ

ไฟฟาฯ ให ESCO  

8.6.6. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในสถานประกอบการ เชน การ

เปลี่ยนแปลงอัตราการใชพ้ืนท่ี การขยายสถานประกอบการ การเพ่ิมหรือลด

อุปกรณ การดัดแปลงอุปกรณท่ีติดตั้งใหม ผูวาจาง จะตองแจงให ESCO ทราบ

โดยเร็ว 

8.6.7. ใหความรวมมือแก ESCO เพ่ือใหการใชพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังการ

รณรงคใหผูเชาหรือผูใชพ้ืนท่ีในสถานประกอบการไดรับทราบโครงการนี้ 

8.6.8. ดําเนินการปรับปรุงตามท่ี ESCO ระบุในรายงานการจัดการพลังงาน 

8.6.9. ผูวาจาง จะตองไมปรับแตงเครื่องจักรอุปกรณในโครงการ โดยไมแจงให ESCO 

ทราบลวงหนา และหากมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนในสถานประกอบการ จะตอง แจง

ให ESCO ทราบโดยเร็ว 

 

ขอ 9.  จํานวนเงินรับประกัน 

ESCO จะใหการรับประกันผลตอบแทนท่ีผูวาจางจะไดรับจากการประหยัดตนทุนคาพลังงานท่ี

เกิดจากการดําเนินมาตรการตามแผนงาน ในภาคผนวก ค ซ่ึงจะไมนอยกวาจํานวนเงินท่ี ผูวาจางตอง

ชําระคาใชจายในแตละมาตรการตามโครงการ 

 

ขอ 10. ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 

10.1 ESCO รับรองวาคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในโครงการ จะเรียกเก็บ ตามสัดสวน (%) ของผล

ประหยัดท่ีเกิดข้ึนในแตละเดือนตามท่ีตกลงกันหรือจํานวนเงินคงท่ี (Fix amount) ตามท่ีตก

ลงกันและเปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย เปนระยะเวลา…..ป นับตั้งแตวันท่ี ESCO สงใบเรียกเก็บ

เงินใบแรกไปใหผูวาจาง 

10.2 เม่ือครบกําหนดเวลา ….ป ตามขอ 10.1 หรือขอ 14 แลวแตกรณี หากยังมียอดคงคางของ

คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในโครงการท้ังสองฝายถือวาหนี้ดังกลาวเปนอันระงับไป 

10.3 หากคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในโครงการไดชําระกันเสร็จสิ้นแลวกอนครบกําหนดเวลา

รับประกัน ท้ังสองฝายตกลงกันจะนํายอดเงินท่ีไดจากการประหยัดพลังงานมาแบงกัน 

จนกวาจะครบกําหนดเวลารับประกันตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกัน 
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ขอ 11. การเรียกเก็บเงินคาใชจาย 

11.1 ภายในวันท่ี….ของทุกเดือน หลังจากท่ีการติดตั้งอุปกรณตางๆ ในแตละมาตรการแลวเสร็จ 

และผูวาจางเห็นชอบแลว ESCO จะสงใบเรียกเก็บเงินคาใชจายท่ีใชในโครงการไปให    ผูวา

จาง และผูวาจาง จะตองชําระให ESCO ภายใน…..วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

หากมียอดคงคางผูวาจางจะตองชําระดอกเบี้ยนับตั้งแตวันท่ี       ครบกําหนดในใบเรียกเก็บ

เงินจนถึงวันท่ีชําระเงินเสร็จสิ้น ในอัตราดอกเบี้ยดังตอไปนี้ 

         - อัตราสูงสุดของธนาคารแหงประเทศไทย……บวกดวย 3% หรือ 

         - 1.5% ตอเดือน 

11.2  ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะตองจัดทําตามสูตร ดังตอไปนี้ 

 คาใชจายในการใชพลังงานกอนปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน หักดวยยอดคาใชจาย

พลังงานท่ีเกิดข้ึนหลังจากปฏิบัติตามขอแนะนําท่ีปรากฏในรายงาน โดยคํานวณจากตัวเลขท่ี

ไดมาจากการอานคาตามสัญญาขอ 8.3 

11.3  ระหวางการจัดการพลังงาน หากเกิดเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

1. คนงานของผูวาจางประทวง 

2. มีการทําลายทรัพยสิน 

3. สถานประกอบการสวนหนึ่งหรือหลายสวนหรือท้ังหมดถูกปดชั่วคราวอยางนอย...เดือน 

4. เกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากคว ามชํารุดเสียหายของอุปกรณหรือการบํารุงรักษา

บกพรองการเรียกเก็บเงินจะตองคํานวณจากยอดการประหยัดพลังงานตามท่ีประมาณการ

ไวในรายงานตลอดเวลาท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว 

11.4 หากผูวาจาง เพิกเฉยหรือไมสามารถจัดสงบันทึกขอมูลการใชพลังงานให ESCO  ตามขอ 

8.6.5 ได ESCO มีสิทธิสงใบเรียกเก็บเงินของเดือนปจจุบันตามยอดการประหยัดพลังงานท่ี

ประมาณการไวในรายงาน 

 

ขอ 12. การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน 

 12.1 ระหวางการติดตั้งตามโครงการ ถาเกิดเหตุการณดังนี้ 

  (1) อุปกรณเกิดชํารุดบกพรอง 

(2) เม่ือเกิดเหตุการณท่ี ESCO ไมสามารถควบคุม ไดตามสัญญขอ 14.2 ESCO จะขยาย

เวลารับประกันตามสัญญาขอ 11 ออกไปอีกเปนเวลา .... เพ่ือ ESCO ไดมีโอกาสนํา

คาใชจายตางๆ ท่ีมีอยูหรือท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณดังกลาว รวมท้ังคาใชจายรวมท่ีใชใน

โครงการ เพ่ือปรับปรุงยอดคาใชจายรวมท่ีใชในโครงการเสียใหมตามร ะยะเวลารับประกันท่ี

เพ่ิมข้ึน 
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 12.2 เหตุการณท่ีถือวา ESCO ไมสามารถควบคุมไดคือ ผูรับจางหรือผูวาจางละลาย ผูรับจาง

ปฎิบัติงานในดานพลังงานและการปฎิบัติลาชา การสงมอบอุปกรณท่ีติดตั้งใหมลาชา ความลาชาของผูวาจาง

ในดานพลังานและการปฏิบัติตามสัญญาขอ 7 และ 8 

 12.3 นอกจากนี้ในระหวางการติดตั้งหากมีเหตุการณดังนี้เกิดข้ึน 

  (1) ระบบตางๆ ท่ีอยูในสภาพใชงานไดดี เวนแตผูวาจางไดแจงให ESCO ทราบแลว หรือ 

  (2) ขอมูลท่ีผูวาจางจัดหาใหไมถูกตอง ในกรณีดังกลาว ESCO อาจใชดุลพินิจนําสัญญาขอ  

 7.4 มาใชบังคับ 

 

ขอ 13. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  

ผูวาจาง ยังคงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือและอุปกรณตางๆ  ท้ังหมดท่ีมีอยูเดิมในสถาน

ประกอบการกอนวันลงนามในสัญญานี้ สวนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ี ESCO นํามาติดตั้งตาม

โครงการ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ผูวาจางตอเม่ือผูวาจางไดชําระคาใชจายในแตละมาตรการเสร็จ

สิ้นแลว 

  

ขอ 14.  ผูวาจางผิดสัญญา 

14.1  เหตุการณหรือกรณีท่ีจะถือวาผูวาจางผิดสัญญา ไดแก 

(1) ผูวาจางไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา การไมปฏิบัติดังกลาวจะถือวายังไม

ผิดสัญญา  ถาหาก ผูว าจาง ไดเขาทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขภายใน  x วัน 

หลังจากไดรับหนังสือแจงจาก ESCO หรือหากแมยังไมสามารถดําเนินการใหเปนผล

ภายใน x วัน แตผูวาจางไดแสดงออกและปรากฎผลอยางเปนรูปธรรมในความพยายาม

นั้น 

(2) ผูวาจาง ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและเปนผู มีหนี้สินลนพนตัว ตกลง

ยินยอมใหเจาหนี้เปนผูรับสิทธิประโยชน 

(3) ผูวาจางเลิกบริษัทและชําระบัญชีดวยความสมัครใจเวนแตจะมีผูสืบทอดสิทธิและภาระ

ผูกพันของผูวาจาง 

(4) สถานประกอบการสวนท่ีสําคัญหรือท้ังหมด ถูกทําลายจนไมอยูในสภาพท่ีจะใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคตอไปได 

(5) สถานประกอบการปดถาวรติดตอกันเปนเวลา x เดือนข้ึนไป 

(6) สถานประกอบการถูกเจาหนี้ตามคําพิพากษายึดทรัพย บังคับจํานองหรือตกอยูใน

เง่ือนไขการชําระหนี้ในกรณีดังกลาว ยอดคงคางคาใชจายท่ีใชในโครงการรวมกับสวน

แบงตามสัญญา ขอ 11.3 ซ่ึงยกยอดมาจากผลประหยัดพลัง งานท่ีประมาณการไวใน

รายงาน ท้ังสองยอดใหถือวาเปนหนี้ ท่ีถึงกําหนดชําระโดยมิตองบอกกลาว และจะตอง
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ไดรับชําระโดยเร็วพรอมกับดอกเบี้ยเปนรายปเทากับอัตราข้ันสูงบวกอีกรอยละ  x 

คํานวณเปนรายเดือนนับจากวันท่ีท้ังสองยอดกลายเปนหนี้ครบกําหนดชําระ จนกวาจะ

ชําระหนี้ครบถวน สัญญานี้ใหถือวาระงับไปในวันท่ี ESCO ไดรับชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย

ครบถวน 

14.2 เม่ือมีการชําระหนี้ตามจํานวนท่ีระบุในสัญญาขอ 13 แลว หากยังมีหนี้หรือภาระผูกพัน ท้ัง

สองฝายตกลงใหระงับไป 

 

ขอ 15. แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย 

15.1  ESCO จะตองจัดทําแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย หาก ผู

วาจางมีเอกสารดังกลาวเปนของตนเอง ESCO จะตองนํามาใชใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

15.2  แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจายตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเจาหนาท่ี

ของ ESCO จัดทําข้ึนถือวาเปนทรัพยสินของESCO ผูวาจางไมมีสิทธินํา ไปใช เวนแตนําไปใช

ดําเนินการตามโครงการ การเดินเครื่อง และบํารุงรักษาอุปกรณ ตามโครงการ หรือเวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจาก ESCO ซ่ึงในกรณีนี้ผูวาจางจะตองเสียคาใชจายให ESCO เพ่ิมเติมตามแต

จะตกลงกัน 

 

ขอ 16. เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

ในระหวางการดําเนินการตามโครงการ หากมีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดข้ึนและ ESCO เห็นวาจะตอง

ดําเนินการโดยฉับพลันเพ่ือปองกันผลประโยชนของ ผูวาจาง เนื่องจากผูแทนของ ผูวาจางไมอยูในวิสัยท่ี

จะออกคําสั่งใดๆเพ่ือปกปองผลประโยชนได ESCO ชอบท่ีจะออกคําสั่งท่ีจําเปนแทน ผูวาจางแลวแจงให

ผูวาจางทราบทันที คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใหเปนภาระของผูวาจาง 

 

ขอ 17. เหตุสุดวิสัย 

17.1  ในกรณีท่ี ESCO ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญาไดเพราะเกิดเหตุสุดวิสัย ถือ

วา ESCO มิไดปฏิบัติผิดสัญญาแตอยางใด 

17.2  เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุใดๆท่ีเกิดข้ึนและไมสามารถคาดหมายหรือเตรียมการปองกันได 

17.3  เหตุตอไปนี้ถือวาเปนเหตุสุดวิสัยตามสัญญานี้ เชน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การปดงาน 

เกิดอัคคีภัย การจราจล การกระทําของผูมีอํานาจฝายพลเรือนหรือทหาร และภาวะสงคราม 

 

ขอ 18. การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 

ก. โดยผูวาจาง 

18.1 ในกรณีท่ีผูวาจางระงับหรือเลื่อนโครงการบางสวนหรือท้ังหมดออกไปโดยไมมีกําหนด  ESCO 

ชอบท่ีจะไดรับคาใชจายท้ังหมดคืนหรือไดรับชําระหนี้โดยเร็ว ซ่ึงไดแก 
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  18.1.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการระงับหรือเลื่อนโครงการออกไปโดยไมมีกําหนด  

18.1.2 คาบริการหรือการทํางานจนถึงวันท่ีระงับหรือชะลอโครงการโดยไมมีกําหนดแลวแต

กรณี โดยถือวาเปนหนี้คงคาง 

18.1.3  คาเสียหายรอยละ ….. ของคาบริการสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของโครงการแลวแตกรณี 

18.2 เพ่ือเป นการคํานวณมูลคาของการใหบริการและงานท่ีไดกระทําไปในสวนท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ  ESCO จะตองเปดบัญชีแสดงรายการการใหบริการและงานท่ีทําไป โดยจะตอง

บันทึกในสมุดบัญชีวา การใหบริการและงานท่ีทําคิดเปนคาใชจายเทาใด รวมท้ังเงินท่ีผูวาจาง

ชําระคืนเปนครั้งครา วและหากไมมีหลักฐานปรากฏชัดวามีขอผิดพลาดใหถือวาบัญชีของ 

ESCO เปนหลักฐานท่ีผูวาจางยอมรับ 

18.3 หากผูวาจาง เพิกเฉยท่ีจะจายคาใชจาย  คาเสียหายท่ีเกิดข้ึน ESCO มีสิทธิ์ดําเนินการถอด

เครื่องจักรและอุปกรณท้ังหมดกลับและติดตั้งอุปกรณเดิมกลับเขาท่ี โดย คาใชจายเปนของ ผู

วาจาง  และยึดหลักประกัน  x % ซ่ึงเปนหนังสือ คํ้าประกันธนาคารของ ผูวาจาง ไว ในกรณี

ยกเลิกโครงการ 

18.4 เม่ือ ESCO ไดรับชําระคาใชจายตามขอ 19.2 รวมท้ังคาใชจายอ่ืนและคาเสียหายครบถวน

แลว ท้ังสองฝาย 

          ตกลงใหถือวาหนี้หรือภาระอ่ืนใดระงับไปตามสัญญานี้ 

 

ข.  โดย ESCO 

หลังจากท่ีมีการเรียกประกวดราคาจนถึงกอนเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการ ESCO มีสิทธิท่ีจะ

ถอนตัวจากโครงการนี้เม่ือปรากฏวายอดคาใชจายรวมจนเสร็จสิ้นโครงการตามท่ีระบุในภาคผนวก ค . 

เพ่ิมสูงข้ึนมากโดย ESCO จะตองแจงให ผูวาจางทราบภายใน  7 วันนับจากวันท่ีมีผูแสดงความจํานง

เขารวมประกวดราคาตามสัญญาขอ 5.1.3 การถอนตัวครั้งนี้ ESCO จะตองรับภาระคาใชจายท้ังหมด

ท่ีเกิดข้ึนนับแตวันท่ีสัญญามีผลบังคับ 

 

ขอ 19.  ผลบังคับใชของสัญญา 

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชนับแตวันลงนามสัญญา และจะสิ้ นสุดลงเม่ือพนกําหนดระยะเวลา

การรับประกันตามสัญญาขอ 10.1 และขอ 14 แลวแตกรณี หรือสิ้นสุดลงดวยเง่ือนไขอ่ืนท่ีกําหนดไวใน

สัญญา 

 

ขอ 20.  ขอโตแยง 

คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดรวมกันแกไขปญหาขอโตแยง การ

เรียกรองตามสัญญาหรือการผิดสัญญาเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเห็นพองรวมกัน หากคูสัญญาไมสามารถบรรลุ
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ขอตกลงรวมกันได ขอโตแยงดังกลาวจะนําเขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ .ศ. 2530 โดยใชกฎขอบังคับของกระทรวงยุติธรรม คูสัญญาตกลง

ยอมรับในคําวิ นิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หากฝายหนึ่งท่ีตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดไมยอมปฏิบัติ

ตามคําชี้ขาดนั้น อีกฝายหนึ่งมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพ่ือใหดําเนินกระบวนการพิจารณา

บังคับตามคําชี้ขาดนั้น คําพิพากษาของศาลซ่ึงรับรองและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุล าการถือ

เปนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีขอโตแยง เกิดจากวิธีคํานวณเงินท่ีจะตองเรียกเก็บ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกันไว

ลวงหนาวาระหวางท่ีรอคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ การเรียกเก็บเงินจะคํานวณจากยอดพลังงานท่ี

ประหยัดไดตามประมาณการในรายงาน และ ผูวาจางจะตองชําระเงินท่ี เรียกเก็บตามท่ีกําหนดในสัญญา

ขอ 11.3 เม่ืออนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยแลว การปรับเปลี่ยนตัวเลขท่ีเรียกเก็บจะมีผลยอนหลัง และ

ผูวาจางจะตองชําระเพ่ิมตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ 

 

ขอ 21. การแกไขสัญญา 

คูสัญญาฝายท่ีประสงคจะกระทําการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมสัญญา จะตองมีหนังสือ

บอกกลาวบอกกลาวยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมนอยกวา 15 (สิบหา ) วัน หากคูสัญญาท้ังสองฝาย

ประสงคจะกระทําการดังกลาวแลว ใหทําเปนบันทึกขอตกลงไวแนบทายสัญญานี้และถือวาขอตกลง

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

ขอ 22. สัญญาเปนโมฆะบางสวน 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งศาลวาสวนใดสวนหนึ่งของสัญญาเปนโมฆะหรือไมสามารถบังคับใชได     ให

ถือวาเปนโมฆะเฉพาะสวนนั้น ไมกระทบถึงสวนอ่ืนของสัญญา 

 

ขอ 23. ทายาทหรือผูรับโอน 

23.1 สัญญานี้มีผลผูกพันคูสัญญาท้ังสองฝายและบรรดาทายาทผูรับโอนหรือตัว แทนทางกฎหมาย

ท้ังหมดของแตละฝาย และใชบังคับกับผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นดวย 

23.2  ภายในบังคับสัญญาขอ 23.3 หามคูสัญญาโอนหรือมอบหมายสิทธิประโยชนตามสัญญานี้ท้ัง

ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการโอนกรรมสิทธิในตัว

สถานประกอบก ารใหแกบุคคลอ่ืนยกเวนใหบริษัทในเครือโดยไมไดรับความเห็นชอบจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

23.3  ไมวาสัญญาขอ 23.2 จะกําหนดไวอยางไรก็ตาม ESCO มีสิทธิโอนสิทธิการเรียกเก็บเงินตาม

สัญญานี้ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 
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ขอ 24. การบอกกลาว 

การบอกกลาว เรียกรอง หรือการติดตอสื่อสารอ่ืนใด ท่ีสงใหหรือทําข้ึนภายใตสัญญานี้ จะตองทําเปน

หนังสือ การติดตอสื่อสารใดๆ จะตองจัดสงโดยวิธีการสงดวยมือ ไปรษณียทางอากาศ ผูใหบริการสงเอกสาร 

หรือโทรสารถึงคูสัญญาตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสัญญานี้  

 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอยูท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่ง

ทราบภายใน ... วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ขอ 25. หลักประกัน 

ในวันทําสัญญานี้ ผูวาจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ………………………………             

(20% ของเงินลงทุนท้ังหมด ) เปนจํานวนเงิน……….บาท (……….บาท) มามอบให ESCO เพ่ือเปนหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญานี้ 

 

หลักประกันท่ี ผูวาจางนํามามอบไวตามวรรคแรก ESCO จะคืนใหเม่ือผูวาจางพนจากขอผูกพันตาม

สัญญานี้แลว 

 

ขอ 26.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา  

เอกสารตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

  ภาคผนวก ก  คําจํากัดความ  

         ภาคผนวก ข รายละเอียดแผนงานและมาตรการอนุรักษพลังงาน 

  ภาคผนวก ค วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
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สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความ ถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หนึ่งฉบับ 

 

 

บริษัท……………….……………..………..      บริษัท………………………………………..….. 

  

  

   ลงชื่อ................................................... ผูวาจาง  ลงชื่อ..................................................ESCO 

         (.................................................)                                    (……………………….………….) 

 

 

 

   ลงชื่อ................................................... พยาน   ลงชื่อ.................................................พยาน 

         (...................................................)                                (…………………………..……….) 

 

 

 

   ลงชื่อ.................................................. พยาน              ลงชื่อ.............................................. พยาน 

         (.................................................)                                   (………………………………..….)  
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ภาคผนวก ก. 

 

1. ปฐาน 

หมายถึง ปท่ีอาคารมีการใชพลังงานแตละประเภทตามปกติ ตามท่ีระบุในรายงานและไดรับ 

ความเห็นชอบจากผูวาจางวาเปนปท่ีใชเปรียบเทียบเรื่องการใชพลังงานได  รายละเอียดมีปรากฏ

ในเอกสารภาคผนวก “ง” หรือท่ีจะทํามีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีระบุไวในสัญญา 

2. เงินลงทุนท้ังหมดท่ีใชในโครงการ 

หมายถึง คาใชจายรวมของโครงการท่ีผูวาจางตองจาย อันประกอบดวย  

(1) คาบริการดานวิศวกรรม (2) คาแรงและคาวัสดุตางๆ คาเฟอรนิเจอร คาสิ่ งของ คาเครื่อง

ไฟฟา คาอุปกรณ คาเครื่องมือ คาอุปการณขนาดใหญ และสวนประกอบ (3) คาใชจายท่ีจําเปน    

ทุกอยางสําห รับการดําเนินการใหโครงการเสร็จสิ้นลง รวมท้ังการบริหารพลังงาน คาใชจาย

ประจําและคาใชตามสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาพิมพ คาหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาตามท่ีผูวาจางเรียกรอง และเบี้ยประกันวินาศภัยและประกันความเสียหาย (4) กําไรหลัง

หักคาใชจายแลวของ ผูรับเหมาชวงกับผู คาในการดําเนินการตามโครงการนี้ (5) คาใชจายทาง

การเงินท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีมีการปฏิบัติตามสัญญาจนถึงวันท่ีมีการสงใบเรียกเก็บเงินครั้งแรก (6) 

คาใชจายดานการบริหารและธุรการท้ังหมดและกําไรหลังหักคาใชจายของ ESCO และ (7) ภาษีท่ี

จําเปนตองจายตามกฎหมาย 

 

ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดแผนงานและมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 

ภาคผนวก ค.  

รายละเอียดวิธีคิดคํานวณคาใชจายท่ีใชในโครงการ 

 

ภาคผนวก ง 

เอกสารประกอบอ่ืนๆ 
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