เลขที่สัญญา................./255X

(ราง)
สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contracting - EPC)
รูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving)

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................. เมื่อวันที่ .........................................
ระหวาง ........................................................................ สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ..................................................
โดย ................................................... ตําแหนง..................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ...................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขที่ .............................................
โดย ............................................ .................................................. ตําแหนง........................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service company)” หรือ “ESCO” อีกฝาย
หนึ่ง
วัตถุประสงคของสัญญา
โดยที่ ผูวาจาง ซึ่งเปนเจาสถานประกอบการ มีโครงการที่จะลดตนทุนคาใชจายดานการใชพลังงานใน
กิจการของตน เพื่อนําผลตอบแทนที่ไดจากการประหยัดพลังงานมาเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยให ESCO ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการจัดการ พลังงานเปน
ผูดําเนินการและนําเสนอ โครงการอนุรักษพลังงาน โดยครอบคลุมตั้งแตการสํารวจ ออกแบบ และติดตั้งหรือ
ปรับปรุง อุปกรณหลักรวมถึงอุปกรณสวนควบ หรือทั้งระบบ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “อุปกรณประหยัด
พลังงาน” ใหแกผูวาจาง
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงกั น รวมทั้งรับประกันผลตอบแทนการประหยัดพลังงาน มีขอความ
ดังตอไปนี้
ขอ 1. คําจํากัดความในสัญญานี้
คําจํากัดความของคําตางๆ ที่ใชอางถึงตามสัญญา จะรวบรวมไวในภาคผนวก ก.

1

ขอ 2. การดําเนินการตามโครงการ
ผูวาจางตกลงให ESCO ดําเนินการตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
สถานประกอบการซึ่งตั้งอยูเลขที่ ……………… และ ESCO ตกลงรับดําเนินการตามโครงการดังกลาว ตาม
รายละเอียดและแผนงานที่กําหนดไวในภาคผนวก ข. โดยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดที่ใชในโครงการ
ขอ 3. คาใชจายในโครงการ
ESCO จะเปนผูดําเนินการติด ตั้งอุปกรณที่ตองใชในโครงการทั้งหมดใหกับ ผูวาจาง โดยไมคิด
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น โดย ESCO จะเปนผูลงทุนเพียงฝายเดียว ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการจะ
เปนไปตามสัญญาขอ 4.
ขอ 4. การแบงผลประหยัดพลังงาน
ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการฯ ซึ่งเปนเงินที่ ไดจากการประหยัดพลังงาน ตามวิธี การวัดคา
พลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification) ที่เปนที่ยอมรับทั้ง ผู
วาจางและ ESCO ซึ่งระบุไวในภาคผนวก ค โดยผูวาจางตกลงที่จะชําระคาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงาน
ในอัตรารอยละ x หรือ เปนจํานวนเงิ น x บาท/เดือน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญานี้ ซึ่งเปนเพียงการ
ประมาณการ ทั้งนี้ ผูวาจางจะปรับเปลี่ยนใหตรงกับคาใชจายจริงเมื่อโครงการติดตั้งแลวเสร็จ
ผูวาจางตองชําระเงินใหแก ESCO ภายในวันที่ x ของทุกเดือนและหากมีการชําระเงิน ลาชาเกินกวา
x
เดือน ESCO สามารถยกเลิกสัญญาและยกเครื่องจักรอุปกร
ณ ทั้งหมดกลับได โดย ESCO
จะไมคืนเงินค้ําประกันให (ตามสัญญาขอที่ 25)
ขอ 5. การดําเนินการของ ESCO
5.1 กรณี ESCO จางผูมีอาชีพรับจางดําเนินการ
5.1.1 ภายใน……วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ESCO จะทําการออกแบบและ ขอกําหนด
ทางวิศวกรรมโดยละเอียดเพื่อใชเปนเอกสารประกวดราคาและสงมอบสําเนาเอกสาร
ดังกลาวใหผูวาจางทราบ
5.1.2 จัดทําเอกสารการประกวดราคาและมอบเอกสารดังกลาวใหผูมีอาชีพรับจางตาม
จํานวนที่เหมาะสม เพื่อเชิญชวนใหยื่นขอเสนอประกวดราคา
5.1.3 ตรวจสอบผลการประกวดราคาและทําความเห็นพรอมทั้งขอเสนอแนะใหผูวาจางเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ําเปนผูชนะการประกวดราคา
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5.1.4 จัดทํารายการราคาสิ่งของตอหนวยโดยประมาณเทาที่เปนไปไดและพิจารณาผลงาน
จากราคาตอหนวย
5.1.5 ลงนามทําสัญญาจางผูชนะการประกวดราคาดําเนินงานตามโครงการโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง
5.1.6 ตรวจสอบแบบกอสรางและแบบของผูผลิตเพื่อใหแนใจวาแบบดังกลาวสอดคลองกับ
แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมที่ ESCOกําหนด
5.1.7 ตรวจสอบและใหความเห็นชอบวิธีการหรือวัสดุที่จะนํามาใชงานตามโครงการ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
5.1.8 ใหคําปรึกษาแนะนําผูรับจางเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบและขอกําหนด
ทางวิศวกรรม
5.1.9 ตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณที่ผูรับจางนํามาติดตั้งเพื่อใหสามารถทํางานไดตรงกับ
ขอกําหนดของผูผลิต
5.1.10 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผูรับจางใหถูกตองตามแบบและขอกําหนด
ทางวิศวกรรม
5.1.11 สงมอบคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณที่ติดตั้งขึ้นใหมตามโครงใหแก ผู
วาจาง
5.1.12 แนะนําชวยเหลือผูรับจางในดานการทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งใหม
5.1.13 แตงตั้งผูจัดการเพื่อดูแลโครงการใหสามารถดําเนินการไปโดยราบรื่น
5.1.14 ฝกอบรมบุคคลากรของ ผูวาจาง ใหมีความรูความเขาใจสามารถใชอุปกรณที่ติดตั้ง
ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 กรณี ESCO ดําเนินการเอง
5.2.1 ตรวจสอบแบบกอสรางและแบบของผูผลิตเพื่อใหแนใจวาแบบดังกลาวสอดคลองกับ
แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมที่ ESCOกําหนด
5.2.2 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานและทดสอบอุปกรณใหพรอมใชงาน
5.2.3 ตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ ที่ติดตั้งเพื่อใหสามารถทํางานไดตรงกับขอกําหนด
ของผูผลิตและสามารถประหยัดพลังงานไดจริง
5.2.4 สงมอบคูมือการใชงานและการ บํารุงรักษาอุปกรณที่ติดตั้งขึ้นใหมตามโครงใหแก ผู
วาจาง
5.2.5 ฝกอบรมบุคคลากรของผูวาจางใหมีความรูความเขาใจสามารถใชอุปกรณที่ติดตั้งใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอ 6. คํารับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
6.1. ในการดําเนินการตามโครงการ ESCO จะจัดใหมีผูรับผิด ชอบในงานตามโครงการอยางนอย 1 คน
ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางทุกครั้ง เพื่อประสานงานกับ ผูวาจาง และใหคําแนะนําตางๆ
แกผูวาจางตามความเหมาะสม เพื่อใหงานตามโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี
6.2. ESCO หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก ESCO และผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางจะตอง
รวมมือกันปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและเอาใจใสอยางเต็มความสามารถเพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมายตามโครงการ
6.3. ESCO ตกลงทําสัญญาจางกับผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาเพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการ โดย ESCO จะเปนผูลงทุนออก คาใชจายทั้งหมดและมอบสําเนาสัญญาจางและ
หลักฐานการจายเงินใหผูรับจางใหแกผูวาจาง
6.4. ในกรณีที่ ESCO มีความจําเปนที่จะตองแกไขแผนงานหรือมาตรการใดหรือหลายมาตรการ เพื่อ
ประโยชนตอผูวาจาง ESCO จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางกอนจึงจะดําเนินการได
6.5. ในการติ ดตั้งอุปกรณตามสัญญานี้ ESCO จะดําเนินการโดยบุคคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้น
6.6. ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการจนกระทั่งการดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นลง ESCO
จะตองจัดทําประกันตลอดจนวางหลักประกันวาผูรับจางที่ปฏิบัติงานตามโ
ครงการไดรับการ
คุมครองดานประกันภัยเพียงพอ เบี้ยประกันภัยที่จายไป ESCO สามารถนําไปรวมกับคาใชจาย
ตามโครงการ
ขอ 7. คํารับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
7. ผูวาจางจะใหความรวมมือและจัดหารายละเอียด ขอมูลและเอกสารให ESCO เพื่อดําเนินการ
ตามสัญญานี้ รวมทั้งแจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการให ESCO ทราบ
7.1 เอกสารหรือขอมูลใดที่ ผูวาจาง สงให ESCO เพื่อใชในการทําแบบและขอกําหนดทาง
วิศวกรรม ใหถือวาถูกตอง ESCO ไมตองรับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้น
7.2 ผูวาจาง รับรองวาระบบไฟฟาและเครื่องกลที่ ระบุในแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมที่
จัดสงให ESCO นั้น
- มีอยูจริงในสถานประกอบการ
- อยูในสภาพใชงานได ยกเวนความชํารุดบกพรองที่ ผูวาจางแจงให ESCO ทราบกอนที่
สัญญานี้จะมีผลบังคับใช
7.3 ในระหวา งการดําเนินงานตามโครงการ หากปรากฎ
วาระบบตางๆ ที่มีอยูในสถาน
ประกอบการใชงานไดไมดี หรือ ผูวาจางจัดหาขอมูลใหไมถูกตอง ผูวาจางจะตองรับ ผิด
ชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่ ผูวาจาง ไดแจงให ESCO ทราบแลว ซึ่ง
คาใชจายไดแก
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7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

- การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ
- คาใชจายทางการเงินที่เกิดขึ้นระหวางวันทํางานที่ลาชาจนถึงวันที่มีการเลื่อนใบเรียกเก็บ
เงินใบแรกออกไป โดย ESCO สามารถนําไปรวมกับคาใชจายตามโครงการได
หากการเปลี่ยนแปลงแกไขตามที่กลาวในวรรคกอนทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น ผูวาจางจะ
อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงขอมูลในปฐานได
ผูวาจางจะตองตรวจสอบใหความเห็นชอบแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม การประมาณ
คาตางๆ ขอเสนอและเอกสารหรือรายละเอียดอื่นใดที่ ESCO สงใหโดยรวดเร็วและใชความ
ระมัดระวังตามสมควร หาก ESCO รองขอ ผูวาจาง จะตองใหความเห็นชอบและแจงให
ESCO ทราบภายในเวลาอันสมควร หาก ผูวาจางไมแจงให ESCO ทราบภายใน…..วัน นับ
จากวันที่ไดรับเอกสารใหถือวาผูวาจางเห็นชอบเอกสารนั้น
อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมระบบไฟฟาและระบบเครื่องกลในสถาน
ประกอบการ โดยกอนจะดําเนินการ ESCO จะแจงใหผูวาจางทราบ
จัดหาไฟฟา น้ําประปา รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานใหแก
ESCO และผูรับจาง โดยผูวาจางเปนผูออกคาใชจาย
จัดทําประกันภัยในความคุมครองทรัพยสินสวนที่ติดตั้งในโครงการทั้งหมดจากความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจากโจรกรรม (ALL RISKS)
จัดหาหรือซอมแซมอุปกรณที่มีอยูซึ่งเกี่ยวของกับโครงการใหอยูในมาตรฐานการใชงาน หรือ
สวนอุปกรณที่ อาจชํารุดเสียหายในระหวางที่ ผูรับจางดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินการ
โครงการประหยัดพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตความชํารุดเสียหายนั้นเกิดจาก
การกระทําของผูรับจาง
อนุญาตให ESCO หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูรับจาง ผูขายหรือผูผลิตสินคาเขาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในชั่วโมงทํางานปกติหรือเวลาอื่นตามที่ ESCO รองขอเมื่อมีความจําเปน
โดย ESCO จะทําหนังสือแจงขออนุญาตกอนที่จะเขาไปดําเนินการ
ผูวาจางจะตองจัดเตรียมระบบสนับสนุน อาทิเชน การเตรียมสายสัญญาณอินเตอรเนต เพื่อ
ตอเขากับมิเตอรไฟฟาและ บันทึกคาการใชไฟฟาทุกชวงเวลา

ขอ 8. การจัดการพลังงานตามโครงการ
ESCO จะดําเนินการจัดการพลังงานในสถานประกอบการดังนี้
8.1. ทําการฝกอบรมบุคคลากรของผูวาจางใหมคี วามรูความเขาใจสามารถควบคุมการทํางานของ
ระบบและอุปกรณที่มีอยูเดิมและที่ติดตั้งใหมอยางมีประสิทธิภาพ
8.2. ตรวจสอบสถานประกอบการเปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบวาบุคคลากรของ ผูวาจางมีความรู
ความเขาใจสามารถปฏิบัติงานดานระบบและอุปกรณไดถูกตองตามที่ไดรับการฝกอบรม
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หรือไม หากพบวายังปฏิบัติไมถูกตอง ESCO จะแจงให ผูวาจางทราบพรอมวิธีการแกไข
เพื่อใหเกิดผลประหยัดพลังงานตามโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.3. จัดทํารายชื่อเครื่องวัดและมิเตอรให ผูวาจางเพื่อจดบันทึกการใชพลังงานและสงให ESCO
ภายในวันที่……ของทุกเดือน
8.4. จัดทํารายงานการใชพลังงานแตละประเภทสงใหผูวาจางภายในวันที่…..ของทุกเดือนซึ่งอยาง
นอยตองมีขอมูลดังตอไปนี้
- การใชพลังงานตามที่ระบุไวในปฐาน ปรับตามสภาพการทํางาน
- การใชพลังงานตามที่คาดหมาย ปรับตามสภาพการทํางาน
- การใชพลังงานจริงตามที่บันทึก
- มูลคาของพลังงานที่ประหยัดได
- ใบเรียกเก็บเงินตามสัญญาขอ 11 โดยแนบไปกับรายงานประจําเดือน
8.5. ในกรณีที่พลังงานตามที่บันทึกไวมีปริมาณมากกวาที่คาดหมาย
ESCO จะตองแจงเหตุ
ผิดปกติพรอมคําอธิบายให ผูวาจาง ทราบ หาก ผูวาจาง ตรวจสอบแลวพบวาสาเหตุมาจาก
อุปกรณชํารุดบกพรอง ผูวาจ างจะตองแจงให ESCO ซอมแซมหรือนําอุปกรณตัวใหมมา
เปลี่ยนโดยเร็วที่สุด หาก ผูวาจางไมอาจระบุไดวาอุปกรณตัวใดเปนสาเหตุของความผิดปกติ
ผูวาจางจะตองแจงให ESCO ทราบภายในเวลา 3 วัน (อยางเร็วที่สุด) นับจากวันที่ไดรับแจง
เหตุผิดปกติ ซึ่ง ESCO จะตองทํา การตรวจสอบและชี้แจงสาเหตุของความผิดปกติและ ผู
วาจางจะตองแกไขตามที่ ESCO แนะนํา สําหรับกรณี เครื่องจักรของผูวาจางชํารุดบกพรอง
ผูวาจางจะตองดําเนินการแกไข หรือ หากกรณีเครื่องจักร /อุปกรณของ ESCO เกิดความ
เสียหาย ESCOดําเนินการซอมแซมแกไข โดยจะตองดําเนินการภายใน x วัน
ในกรณีที่ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณชํารุดบกพรองจนใชงานไมไดหรือเพราะการ
บํารุงรักษาไมดีใหนําสัญญาขอ 11.4 มาใชบังคับ
8.6. ระหวางที่มีการจัดการพลังงาน ผูวาจางจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
8.6.1.
แตงตั้งบุคคลากรใหรับผิดชอบดาน การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ และ
ติดตอประสานงานกับ ESCO เพื่อรับทราบขอมูลและคําแนะนําที่จําเปนเพื่อให
ระบบและอุปกรณที่มีอยูเดิมและติดตั้งใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.6.2.
บํารุงรักษาระบบและอุปกรณที่มีอยูเดิมและที่ติดตั้งใหมรวมทั้งอุปกรณที่ไดรับม า
ระหวางที่มีการจัดการพลังงาน หากอุปกรณใดชํารุดเสียหาย ผูวาจางจะตองแจงให
ESCO ทราบโดยเร็ว
8.6.3.
ผูวาจาง จะตองทําประกันภัยครอบคลุมทุกอยางใหกับเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งใน
โครงการ โดยคาใชจายทั้งหมดเปนของผูวาจาง
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8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.
8.6.8.
8.6.9.

ในกรณีอุปกรณที่ติดตั้งใหมผานการใชงาน มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป เกิด
การชํารุดเสียหาย ผูวาจางเปนผูออกคาใชจายในการเปลี่ยนหรือซอมแซมอุปกรณ
นั้น
ภายในวันที่…..ของทุกเดือน ผูวาจางจะตองสงขอมูลบันทึกการใชพลังงานพรอมทั้ง
สําเนาใบเรียกเก็บเงินจากผูจําหนายเชื้อเพลิงและสําเนาใบเรียกเ ก็บเงินจากการ
ไฟฟาฯ ให ESCO
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในสถานประกอบการ เชน การ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใชพื้นที่ การขยายสถานประกอบการ การเพิ่มหรือลด
อุปกรณ การดัดแปลงอุปกรณที่ติดตั้งใหม ผูวาจาง จะตองแจงให ESCO ทราบ
โดยเร็ว
ใหความรวมมือแก ESCO เพื่อใหการใชพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการ
รณรงคใหผูเชาหรือผูใชพื้นที่ในสถานประกอบการไดรับทราบโครงการนี้
ดําเนินการปรับปรุงตามที่ ESCO ระบุในรายงานการจัดการพลังงาน
ผูวาจาง จะตองไมปรับแตงเครื่องจักรอุปกรณในโครงการ โดยไมแจงให
ESCO
ทราบลวงหนา และหากมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการ จะตอง แจง
ให ESCO ทราบโดยเร็ว

ขอ 9. จํานวนเงินรับประกัน
ESCO จะใหการรับประกันผลตอบแทนที่ผูวาจางจะไดรับจากการประหยัดตนทุนคาพลังงานที่
เกิดจากการดําเนินมาตรการตามแผนงาน ในภาคผนวก ค ซึ่งจะไมนอยกวาจํานวนเงินที่ ผูวาจางตอง
ชําระคาใชจายในแตละมาตรการตามโครงการ
ขอ 10. ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
10.1 ESCO รับรองวาคาใชจายทั้งหมดที่ใชในโครงการ จะเรียกเก็บ ตามสัดสวน (%) ของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นในแตละเดือนตามที่ตกลงกันหรือจํานวนเงินคงที่ (Fix amount) ตามที่ตก
ลงกันและเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย เปนระยะเวลา…..ป นับตั้งแตวันที่ ESCO สงใบเรียกเก็บ
เงินใบแรกไปใหผูวาจาง
10.2 เมื่อครบกําหนดเวลา ….ป ตามขอ 10.1 หรือขอ 14 แลวแตกรณี หากยังมียอดคงคางของ
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในโครงการทั้งสองฝายถือวาหนี้ดังกลาวเปนอันระงับไป
10.3 หากคาใชจายทั้งหมดที่ใชในโครงการไดชําระกันเสร็จสิ้นแลวกอนครบกําหนดเวลา
รับประกัน ทั้งสองฝายตกลงกันจะนํายอดเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงานมาแบงกัน
จนกวาจะครบกําหนดเวลารับประกันตามเงื่อนไขที่จะตกลงกัน
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ขอ 11. การเรียกเก็บเงินคาใชจาย
11.1 ภายในวันที่ ….ของทุกเดือน หลังจากที่การติดตั้งอุปกรณตางๆ ในแตละมาตรการแลวเสร็จ
และผูวาจางเห็นชอบแลว ESCO จะสงใบเรียกเก็บเงินคาใชจายที่ใชในโครงการไปให ผูวา
จาง และผูวาจาง จะตองชําระให ESCO ภายใน…..วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
หากมียอดคงคางผูวาจางจะตองชําระดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่
ครบกําหนดในใบเรียกเก็บ
เงินจนถึงวันที่ชําระเงินเสร็จสิ้น ในอัตราดอกเบี้ยดังตอไปนี้
- อัตราสูงสุดของธนาคารแหงประเทศไทย……บวกดวย 3% หรือ
- 1.5% ตอเดือน
11.2 ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะตองจัดทําตามสูตร ดังตอไปนี้
คาใชจายในการใชพลังงานกอนปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน หักดวยยอดคาใชจาย
พลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติตามขอแนะนําที่ปรากฏในรายงาน โดยคํานวณจากตัวเลขที่
ไดมาจากการอานคาตามสัญญาขอ 8.3
11.3 ระหวางการจัดการพลังงาน หากเกิดเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1. คนงานของผูวาจางประทวง
2. มีการทําลายทรัพยสิน
3. สถานประกอบการสวนหนึ่งหรือหลายสวนหรือทั้งหมดถูกปดชั่วคราวอยางนอย...เดือน
4. เกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากคว ามชํารุดเสียหายของอุปกรณหรือการบํารุงรักษา
บกพรองการเรียกเก็บเงินจะตองคํานวณจากยอดการประหยัดพลังงานตามที่ประมาณการ
ไวในรายงานตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณดังกลาว
11.4 หากผูวาจาง เพิกเฉยหรือไมสามารถจัดสงบันทึกขอมูลการใชพลังงานให ESCO ตามขอ
8.6.5 ได ESCO มีสิทธิสงใบเรียกเก็บเงินของเดือนปจจุบันตามยอดการประหยัดพลังงานที่
ประมาณการไวในรายงาน
ขอ 12. การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน
12.1 ระหวางการติดตั้งตามโครงการ ถาเกิดเหตุการณดังนี้
(1) อุปกรณเกิดชํารุดบกพรอง
(2) เมื่อเกิดเหตุการณที่ ESCO ไมสามารถควบคุม ไดตามสัญญขอ 14.2 ESCO จะขยาย
เวลารับประกันตามสัญญาขอ 11 ออกไปอีกเปนเวลา .... เพื่อ ESCO ไดมีโอกาสนํา
คาใชจายตางๆ ที่มีอยูหรือที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาว รวมทั้งคาใชจายรวมที่ใชใน
โครงการ เพื่อปรับปรุงยอดคาใชจายรวมที่ใชในโครงการเสียใหมตามร ะยะเวลารับประกันที่
เพิ่มขึ้น
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12.2 เหตุการณที่ถือวา ESCO ไมสามารถควบคุมไดคือ ผูรับจางหรือผูวาจางละลาย ผูรับจาง
ปฎิบัติงานในดานพลังงานและการปฎิบัติลาชา การสงมอบอุปกรณที่ติดตั้งใหมลาชา ความลาชาของผูวาจาง
ในดานพลังานและการปฏิบัติตามสัญญาขอ 7 และ 8
12.3 นอกจากนี้ในระหวางการติดตั้งหากมีเหตุการณดังนี้เกิดขึ้น
(1) ระบบตางๆ ที่อยูในสภาพใชงานไดดี เวนแตผูวาจางไดแจงให ESCO ทราบแลว หรือ
(2) ขอมูลที่ผูวาจางจัดหาใหไมถูกตอง ในกรณีดังกลาว ESCO อาจใชดุลพินิจนําสัญญาขอ
7.4 มาใชบังคับ
ขอ 13. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ผูวาจาง ยังคงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทั้งหมดที่มีอยูเดิมในสถาน
ประกอบการกอนวันลงนามในสัญญานี้ สวนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ ESCO นํามาติดตั้งตาม
โครงการ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ผูวา จางตอเมื่อ ผูวาจางไดชําระคาใชจายในแตละมาตรการเสร็จ
สิ้นแลว
ขอ 14. ผูวาจางผิดสัญญา
14.1 เหตุการณหรือกรณีที่จะถือวา ผูวาจางผิดสัญญา 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) สถานประกอบการสวนที่สําคัญหรือทั้งหมด ถูกทําลายจนไมอยูในสภาพที่จะใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคตอไปได
(5) สถานประกอบการปดถาวรติดตอกันเปนเวลา x เดือนขึ้นไป
(6) สถานประกอบการถูกเจาหนี้ตามคําพิพากษายึดทรัพย บังคับจํานองหรือตกอยูใน
เงื่อนไขการชําระหนี้ในกรณีดังกลาว ยอดคงคางคาใชจายที่ใชในโครงการรวมกับสวน
แบงตามสัญญา ขอ 11.3 ซึ่งยกยอดมาจากผลประหยัดพลัง งานที่ประมาณการไวใน
รายงาน ทั้งสองยอดใหถือวาเปนหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระโดยมิตองบอกกลาว และจะตอง
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ไดรับชําระโดยเร็วพรอมกับดอกเบี้ยเปนรายปเทากับอัตราขั้นสูงบวกอีกรอยละ
x
คํานวณเปนรายเดือนนับจากวันที่ทั้งสองยอดกลายเปนหนี้ครบกําหนดชําระ จนกวาจะ
ชําระหนี้ครบถวน สัญญานี้ใหถือวาระงับไปในวันที่ ESCO ไดรับชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย
ครบถวน
14.2 เมื่อมีการชําระหนี้ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาขอ 13 แลว หากยังมีหนี้หรือภาระผูกพัน ทั้ง
สองฝายตกลงใหระงับไป
ขอ 15. แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย
15.1 ESCO จะตองจัดทําแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย หาก ผู
วาจางมีเอกสารดังกลาวเปนของตนเอง ESCO จะตองนํามาใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
15.2 แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจายตลอดจนเอกสารอื่นที่เจาหนาที่
ของ ESCO จัดทําขึ้นถือวาเปนทรัพยสินของESCO ผูวาจางไมมีสิทธินํา ไปใช เวนแตนําไปใช
ดําเนินการตามโครงการ การเดินเครื่อง และบํารุงรักษาอุปกรณ ตามโครงการ หรือเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจาก ESCO ซึ่งในกรณีนี้ ผูวาจางจะตองเสียคาใชจายให ESCO เพิ่มเติมตามแต
จะตกลงกัน
ขอ 16. เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงาน
ในระหวางการดําเนินการตามโครงการ หากมีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นและ ESCO เห็นวาจะตอง
ดําเนินการโดยฉับพลันเพื่อปองกันผลประโยชนของ ผูวาจาง เนื่องจากผูแทนของ ผูวาจางไมอยูในวิสัยที่
จะออกคําสั่งใดๆเพื่อปกปองผลประโยชนได ESCO ชอบที่จะออกคําสั่งที่จําเปนแทน ผูวาจางแลวแจงให
ผูวาจางทราบทันที คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหเปนภาระของผูวาจาง
ขอ 17. เหตุสุดวิสัย
17.1 ในกรณีที่ ESCO ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญาไดเพราะเกิดเหตุสุดวิสัย ถือ
วา ESCO มิไดปฏิบัติผิดสัญญาแตอยางใด
17.2 เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุใดๆที่เกิดขึ้นและไมสามารถคาดหมายหรือเตรียมการปองกันได
17.3 เหตุตอไปนี้ถือวาเปนเหตุสุดวิสัยตามสัญญานี้ เชน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การปดงาน
เกิดอัคคีภัย การจราจล การกระทําของผูมีอํานาจฝายพลเรือนหรือทหาร และภาวะสงคราม
ขอ 18. การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
ก. โดยผูวาจาง
18.1 ในกรณีที่ ผูวาจางระงับหรือเลื่อนโครงการบางสวนหรือทั้งหมดออกไปโดยไมมีกําหนด ESCO
ชอบที่จะไดรับคาใชจายทั้งหมดคืนหรือไดรับชําระหนี้โดยเร็ว ซึ่งไดแก
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18.1.1 คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือเลื่อนโครงการออกไปโดยไมมีกําหนด
18.1.2 คาบริการหรือการทํางานจนถึงวันที่ระงับหรือชะลอโครงการโดยไมมีกําหนดแลวแต
กรณี โดยถือวาเปนหนี้คงคาง
18.1.3 คาเสียหายรอยละ ….. ของคาบริการสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของโครงการแลวแตกรณี
18.2 เพื่อเป นการคํานวณมูลคาของการใหบริการและงานที่ไดกระทําไปในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ESCO จะตองเปดบัญชีแสดงรายการการใหบริการและงานที่ทําไป โดยจะตอง
บันทึกในสมุดบัญชีวา การใหบริการและงานที่ทําคิดเปนคาใชจายเทาใด รวมทั้งเงินที่ ผูวาจาง
ชําระคืนเปนครั้งครา วและหากไมมีหลักฐานปรากฏชัดวามีขอผิดพลาดใหถือวาบัญชีของ
ESCO เปนหลักฐานที่ผูวาจางยอมรับ
18.3 หากผูวาจางเพิกเฉยที่จะจายคาใชจาย คาเสียหายที่เกิดขึ้น ESCO มีสิทธิ์ ดําเนินการถอด
เครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดกลับและติดตั้งอุปกรณเดิมกลับเขาที่ โดย คาใชจายเปนของ ผู
วาจาง และยึด หลักประกัน x % ซึ่งเปนหนังสือ ค้ําประกันธนาคารของ ผูวาจางไว ในกรณี
ยกเลิกโครงการ
18.4 เมื่อ ESCO ไดรับชําระคาใชจายตามขอ 19.2 รวมทั้งคาใชจายอื่นและคาเสียหายครบถวน
แลว ทั้งสองฝาย
ตกลงใหถือวาหนี้หรือภาระอื่นใดระงับไปตามสัญญานี้
ข. โดย ESCO
หลังจากที่มีการเรียกประกวดราคาจนถึงกอนเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการ ESCO มีสิทธิที่จะ
ถอนตัวจากโครงการนี้เมื่อปรากฏวายอดคาใชจายรวมจนเสร็จสิ้นโครงการตามที่ระบุในภาคผนวก ค .
เพิ่มสูงขึ้นมากโดย ESCO จะตองแจงให ผูวาจ างทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่มีผูแสดงความจํานง
เขารวมประกวดราคาตามสัญญาขอ 5.1.3 การถอนตัวครั้งนี้ ESCO จะตองรับภาระคาใชจายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นนับแตวันที่สัญญามีผลบังคับ
ขอ 19. ผลบังคับใชของสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชนับแตวันลงนามสัญญา และจะสิ้ นสุดลงเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
การรับประกันตามสัญญาขอ 10.1 และขอ 14 แลวแตกรณี หรือสิ้นสุดลงดวยเงื่อนไขอื่นที่กําหนดไวใน
สัญญา
ขอ 20. ขอโตแยง
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะใชความพยายามอยางดีที่สุดรวมกันแกไขปญหาขอโตแยง การ
เรียกรองตามสัญญาหรือการผิดสัญญาเพื่อใหไดขอสรุปที่เห็นพองรวมกัน หากคูสัญญาไมสามารถบรรลุ
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ขอตกลงรวมกันได ขอโตแยงดังกลาวจะนําเขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ .ศ. 2530 โดยใชกฎขอบังคับของกระทรวงยุติธรรม คูสัญญาตกลง
ยอมรับในคําวิ นิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หากฝายหนึ่งที่ตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดไมยอมปฏิบัติ
ตามคําชี้ขาดนั้น อีกฝายหนึ่งมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อใหดําเนินกระบวนการพิจารณา
บังคับตามคําชี้ขาดนั้น คําพิพากษาของศาลซึ่งรับรองและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุล าการถือ
เปนที่สุด
ในกรณีที่ขอโตแยง เกิดจากวิธีคํานวณเงินที่จะตองเรียกเก็บ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันไว
ลวงหนาวาระหวางที่รอคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ การเรียกเก็บเงินจะคํานวณจากยอดพลังงานที่
ประหยัดไดตามประมาณการในรายงาน และ ผูวาจางจะตองชําระเงินที่ เรียกเก็บตามที่กําหนดในสัญญา
ขอ 11.3 เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยแลว การปรับเปลี่ยนตัวเลขที่เรียกเก็บจะมีผลยอนหลัง และ
ผูวาจางจะตองชําระเพิ่มตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
ขอ 21. การแกไขสัญญา
คูสัญญาฝายที่ประสงคจะกระทําการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสัญญา จะตองมีหนังสือ
บอกกลาวบอกกลาวยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมนอยกวา 15 (สิบหา ) วัน หากคูสัญญาทั้งสองฝาย
ประสงคจะกระทําการดังกลาวแลว ใหทําเปนบันทึกขอตกลงไวแนบทายสัญญานี้และถือวาขอตกลง
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 22. สัญญาเปนโมฆะบางสวน
ในกรณีที่มีคําสั่งศาลวาสวนใดสวนหนึ่งของสัญญาเปนโมฆะหรือไมสามารถบังคับใชได
ถือวาเปนโมฆะเฉพาะสวนนั้น ไมกระทบถึงสวนอื่นของสัญญา

ให

ขอ 23. ทายาทหรือผูรับโอน
23.1 สัญญานี้มีผลผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝายและบรรดาทายาทผูรับโอนหรือตัว แทนทางกฎหมาย
ทั้งหมดของแตละฝาย และใชบังคับกับผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นดวย
23.2 ภายในบังคับสัญญาขอ 23.3 หามคูสัญญาโอนหรือมอบหมายสิทธิประโยชนตามสัญญานี้ทั้ง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการโอนกรรมสิทธิในตัว
สถานประกอบก ารใหแกบุคคลอื่นยกเวนใหบริษัทในเครือโดยไมไดรับความเห็นชอบจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
23.3 ไมวาสัญญาขอ 23.2 จะกําหนดไวอยางไรก็ตาม ESCO มีสิทธิโอนสิทธิการเรียกเก็บเงินตาม
สัญญานี้ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
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ขอ 24. การบอกกลาว
การบอกกลาว เรียกรอง หรือการติดตอสื่อสารอื่นใด ที่สงใหหรือทําขึ้นภายใตสัญญานี้ จะตองทําเปน
หนังสือ การติดตอสื่อสารใดๆ จะตองจัดสงโดยวิธีการสงดวยมือ ไปรษณียทางอากาศ ผูใหบริการสงเอกสาร
หรือโทรสารถึงคูสัญญาตามที่อยูที่ระบุไวในสัญญานี้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยูที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบภายใน ... วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 25. หลักประกัน
ในวันทําสัญญานี้ ผูวาจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ………………………………
(20% ของเงินลงทุนทั้งหมด ) เปนจํานวนเงิน ……….บาท (……….บาท) มามอบให ESCO เพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ ผูวาจางนํามามอบไวตามวรรคแรก ESCO จะคืนใหเมื่อ ผูวาจางพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานี้แลว
ขอ 26. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ภาคผนวก ก คําจํากัดความ
ภาคผนวก ข รายละเอียดแผนงานและมาตรการอนุรักษพลังงาน
ภาคผนวก ค วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
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สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ 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 ปที่อาคารมีการใชพลังงานแตละประเภทตามปกติ ตามที่ระบุในรายงานและไดรับ
ความเห็นชอบจากผูวาจางวาเปนปที่ใชเปรียบเทียบเรื่องการใชพลังงานได รายละเอียดมีปรากฏ
ในเอกสารภาคผนวก “ง” หรือที่จะทํามีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไวในสัญญา
2. เงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในโครงการ
หมายถึง คาใชจายรวมของโครงการที่ผูวาจางตองจาย อันประกอบดวย
(1) คาบริการดานวิศวกรรม (2) คาแรงและคาวัสดุตางๆ คาเฟอรนิเจอร คาสิ่ งของ คาเครื่อง
ไฟฟา คาอุปกรณ คาเครื่องมือ คาอุปการณขนาดใหญ และสวนประกอบ (3) คาใชจายที่จําเปน
ทุกอยางสําห รับการดําเนินการใหโครงการเสร็จสิ้นลง รวมทั้งการบริหารพลังงาน คาใชจาย
ประจําและคาใชตามสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาพิมพ คาหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาตามที่ ผูวาจางเรียกรอง และเบี้ยประกันวินาศภัยและประกันความเสียหาย (4) กําไรหลัง
หักคาใชจายแลวของ ผูรับเหมาชวงกับผู คาในการดําเนินการตามโครงการนี้ (5) คาใชจายทาง
การเงินที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่มีการปฏิบัติตามสัญญาจนถึงวันที่มีการสงใบเรียกเก็บเงินครั้งแรก (6)
คาใชจายดานการบริหารและธุรการทั้งหมดและกําไรหลังหักคาใชจายของ ESCO และ (7) ภาษีที่
จําเปนตองจายตามกฎหมาย
ภาคผนวก ข.
รายละเอียดแผนงานและมาตรการอนุรักษพลังงาน
ภาคผนวก ค.
รายละเอียดวิธีคิดคํานวณคาใชจายที่ใชในโครงการ
ภาคผนวก ง
เอกสารประกอบอื่นๆ
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