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เลขท่ีสัญญา................./255X  

 

(ราง) 

สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) 

รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) 

 
    

สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ  .................................................................................  เมื่อวันท่ี  ..................................................  

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

โดย ............................................................  ตําแหนง ............................................................... ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 

“ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ .................................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ........................................................  

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

ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service company)” หรือ  “ESCO” อีกฝายหน่ึง   

 

วัตถุประสงคของสัญญา 

  

โดยท่ี ผูวาจาง ซึ่งเปนเจาสถานประกอบการ มีโครงการท่ีจะลดตนทุนคาใชจายดานการใชพลังงาน ในกิจการของตน  

เพ่ือนําผลตอบแทนท่ีไดจากการประหยัดพลังงานมาเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

โดยให ESCO ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการจัดการพลังงานเปนผูดําเนินการและนําเสนอโครงการอนรัุกษ์พลงังาน  โดย

ครอบคลมุตัง้แตก่าร สาํรวจ ออกแบบ และติดตัง้หรือปรับปรุง อปุกรณ์หลกัรวมถึงอปุกรณ์สว่นควบ หรือทัง้ระบบ ซึง่

ตอ่ไปนีใ้นสญัญาเรียกวา่ “อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน” ให้แก่ผู้วา่จ้าง  

 

คูสัญญาท้ังสองฝายจึงตกลงกัน รวมท้ังรับประกันผลตอบแทนการประหยัดพลังงาน มีขอความดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1. คําจํากัดความในสัญญานี้ 

คําจํากัดความของคําตางๆ ท่ีใชอางถึงตามสัญญา จะรวบรวมไวในภาคผนวก ก.  

 

ขอ 2. การดําเนินการตามโครงการ 

 เมื่อ ผูวาจาง ตกลงท่ีจะดําเนินโครงการอนุรักษพลั งงาน โดยให ESCO เขาสํารวจการใชพลังงานในระบบ

.......................................................  โดยละเอียด เพ่ือนําเสนองบลงทุน ประมาณการผลประหยัด รวมท้ังรายละเอียดและ

แผนงานตางๆ ของโครงการใหแกผูวาจางตามขอกําหนดในสัญญาน้ี เพ่ือขออนุมัติจากผูวาจาง เปนลายลักษณอักษร 

 ในกรณีท่ี ประมาณการผลประหยัด และระยะเวลาคืนทุนไมเกิน ..................  ป ผูวาจางจะตองเห็นชอบในรายงาน  

และดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอไปภายใน x วัน ท้ังน้ีผูวาจางจะจัดเตรียมสถานท่ีประกอบการและระบบไฟฟา       ให

พรอมสําหรับติดตั้งและจัดหาพนักงานเพ่ือประสานงานในการดําเนินการของ ESCO ดวยคาใชจายของผูวาจางเอง 

 ในกรณีท่ี ประมาณการผลประหยัด และระยะเวลาคืนทุนเกินกวา x ป ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาไดโดยไมตอง

เสียคาใชจายใดๆ โดยแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน x วัน 
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ขอ 3. คาใชจายของโครงการ 

 คาใชจายเพ่ือการทํางานเขาสํารวจการใชพลังงานในระบบ................................... โดยละเอียด เพ่ือนําเสนองบลงทุน 

ประมาณการผลประหยัด รวมท้ังรายละเอียดและแผนงานตางๆ ของโครงการ กําหนดไวในวงเงิน .......................  บาทถวน 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ท้ังน้ีกรณีท่ีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน x ป และผูวาจางดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอ ESCO จะไม

คิดคาใชจายดังกลาว 

 ในกรณีท่ีระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 5 ป ผูวาจางสามารถยกเลิกสัญญา หรือดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานตอไปได

โดยท่ี ESCO จะไมคิดคาใชจายดังกลาว 

 คาใชจายเพ่ือการทํางานโครงการติดตั้งอุปกรณอนุรักษพลังงานกําหนดไวในวงเงินไมเกิน .......................  บาท  ซึ่ง

ราคาดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ข . โดยผูวาจางมีสิทธิหักคาภาษี ณ ท่ีจายไดตามอัต ราท่ี

กฎหมายกําหนด สวน ESCO มีหนาท่ีจายคาอากรแสตมปท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาฉบับน้ี  

 

ขอ 4. การชําระคาใชจาย 

  ผูวาจางตกลงชําระคาใชจายท่ีใชในโครงการตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

4.1. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางลงนามสั่งซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน 

4.2. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางไดตรวจรับอุปกรณประหยัดพลังงานตามเอกสารในภาคผนวก  ข ติดตั้งตาม

จํานวนเรียบรอยครบถวนและระบบของอุปกรณดังกลาวทํางานไดอยางสมบูรณ 

4.3. ชําระ x % ของคาจาง เมื่อผูวาจางไดตรวจสอบผลงานท้ังหมดตามรายละเอียดในภาคผนวก ข. รวมถึงรายงาน

ผลประหยัดการใชพลังงาน เปนท่ีเรียบรอย จึงไดลงนามรับลงนามตรวจรับมอบอุปกรณประหยัดพลังงานและ

เห็นชอบผลการตรวจวัดการใชพลังงาน จาก ESCO เปนลายลักษณอักษร 

ขอ 5. วิธีการชําระเงิน 

5.1. ผูวาจางชําระคาใชจายในขอ 4.1  ใหแก ESCO  เมื่อลงนามในสัญญาฉบับน้ี 

5.2. ESCO จะออกใบแจงหน้ีคาใชจายในขอ 4.2 และ 4.3  ใหกับผูวาจางพรอมหลักฐานผลการตรวจวัดตามวิธีการ

ในขอ 6.2  

5.3. ผูวาจางจะชําระเงินตามใบแจงหน้ี ท่ีเรียกเก็บภายในกําหนดเวลาไมเกิน x วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจงหน้ี  

พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของซึ่งถูกตองและครบถวนตามเง่ือนไขการเบิกจายแตละงวด 

5.4. ในกรณีท่ีผลการประหยัดตอปท่ีไดจากการตรวจวัดและการคํานวณทางวิศวกรรมในการใชพลังงาน หลังจาก

การติดตั้งระบบเรียบรอยแลว มีมูลคานอยกวา --------------  บาท ESCO จะรับผิดชอบจายเงินชดเชยสวนตาง 

(เปนคาเบ้ียปรับ) ใหกับผูวาจาง จนครบตามสัญญา 

5.5. เวนแตท่ีไดระบุไวอยางแจงชัดแลวในสัญญา ESCO และผูวาจาง ตางฝายจะรับผิดชอบในการชําระเงินคาภาษี

อากรใดท่ีเกิดข้ึนในสวนของตน จากการดําเนินงานตามโครงการน้ี 

5.6. ในกรณีท่ีผูวาจางผิดนัดชําระเงินท่ีเรียกเก็บในแตละคราว โดยปราศจากเหตุท่ี ESCO เปนฝายผิดสัญญา หรือ

เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูวาจาง ผูวาจางตกลงชําระดอกเบ้ียจากการผิดนัด

ชําระเงินในอัตรา รอยละ ……………..ตอป ใหกับ ESCO ท้ังน้ีจนกวาจะไดชําระเงินครบถวนตามจํานวนท่ีเรียก

เก็บ สําหรับวิธีการเรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนัดใหเปนไปตามท่ี ESCO กําหนด 
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ขอ 6. การรับประกันผลประหยัดพลังงาน 

 

ภายใน 4 สัปดาหนับตั้งแต ESCO ไดติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานใหผูวาจางเปนท่ีเรียบรอย และผูวาจางหรือ

ตัวแทนผูวาจางไดตรวจสอบผลงานท้ังหมดจนเปนท่ีพอใจ และไดลงนามรับมอบงานตามโครงการเ ปนท่ีเรียบรอยแลว     

ESCO จะเขาตรวจวัดการใชพลังงานและคํานวณผลประหยัดทางวิศวกรรม โดย รับประกันวาผูวาจางจะไดรับผลประหยัด

พลังงานตามเง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาน้ี  

 

 6.1 อุปกรณประหยัดพลังงาน   โครงการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานไดแก .................. ...................... ตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ข.   

6.2 กระบวนการและวิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน   ผูวาจางและ ESCO ตกลง

รวมกันท่ีจะใช วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (ภาคผนวก ค)  เปนขอกําหนดในการวางแผนวิธีการ

วัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานและทํารายงานผลประหยัด  ซึ่ง ESCO จะตองจัดทําและเสนอ แผนวิธีการ

วัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan) ท่ีเปนท่ียอมรับท้ังผู

วาจางและ ESCO  

6.3 คาพลังงานปฐาน   ผูวาจางและESCO ตกลงรวมกันวาจะใชคาพลังงานปฐาน ในสวนท่ีเก่ียวของกับการใชงาน

อุปกรณประหยัดพลังงาน เทากับ ................................  

หากการวัดคาและประเมินผลกอนการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน เปลี่ยนไปจากคาท่ีตกลงรวมกัน ESCO 

จะแจงเปลี่ยนแปลงกับผูวาจางและใชคาท่ีวัดไดใหมตาม ขอ 6.2 เพ่ือเปนพลังงานปฐานในการคํานวณผลประหยัด ท้ังน้ี การ

ใชคาท่ีวัดใหมดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจางเปนลายลักษณอักษร 

6.4 คาพลังงาน   ผูวาจางและESCO ตกลงจะใชคาพลังงานในการคํานวณผลประหยัดพลังงาน เทากับ …………….

บาท/หนวย 

6.5 การรับประกันผลประหยัดพลังงาน  ESCO รับประกันวาผลของการประหยัดพลังงานจากวิธีการประเมินผล

ประหยัดใน ขอท่ี 6.2 จะตองไมนอยกวา ........% หรือ/และเมื่อคิดเปนผลประหยัดท้ังป มีมูลคาอยางนอย .............................

หนวย /เดือน  (หนวย /ป) หรือผล ตอบแทนการลงทุนไมเกิน ………………. ป ถาหาก ผลประหยัด ของโครง การ ท่ีสามารถ

ดําเนินการไดจริงต่ํากวาผลประหยัดท่ีกําหนดในสัญญา แลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนท่ีขาดใหกับผูวาจาง แตในทางตรงขาม 

หากผลประหยัดสูงกวาท่ีกําหนดในสัญญา ผูวาจางตองแบงผลประหยัดสวนท่ีสูงกวาการรับประกัน ใหกับ ESCO รายละเอียด

ตามภาคผนวก ง. 

๖.๖ ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน  ESCO ตกลงรับประกัน ผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดข้ึนในขอ 6.5 เปน

ระยะเวลา x ป  นับตั้งแตวันท่ีผูวาจางไดชําระคาใชจายถูกตองครบถวนและ ESCO ไดสงมอบอุปกรณเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

ขอ 7. คํารับรองและภาระหนาท่ีของ ESCO 

7.1 ในการดําเนินการตามโครงการ ESCO จะจัดใหมีผูรับผิดชอบในงานตามโครงการอยางนอย 1 คนท่ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจาก ผูวาจาง ทุกครั้ง เพ่ือประสานงานกับ ผูวาจาง  และใหคําแนะนําตางๆแก ผูวาจางตามความ

เหมาะสม เพ่ือใหงานตามโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

7.2 ESCO รับรองวาอุปกรณท่ีขายใหตามสัญญาน้ีเปนสินคาใหมท่ีมีคุณภาพและสามารถประหยัดพลังงานตาม

มาตรฐานและมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบทาย 1 ครบถวนทุกประการ   

7.3 ESCO เปนเจาของกรรมสิทธ์ิอุปกรณถูกตองตามกฎหมายและอุปกรณดังกลาวน้ันปลอดจากภาระผูกพันหรือสิ่ง

ยึดหนวงใดๆ  
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7.4 อุปกรณประหยัดพลังงาน ตามสัญญาน้ีจะปราศจากความชํารุดบกพรองใดๆ ไมวาจะเปนวัสดุสัมภาระ หรือ 

ฝมือแรงงาน  

7.5 ESCO จะสงมอบอุปกรณใหแกผูซื้อ ณ สถานท่ีของ ผูวาจางหรือสถานท่ีใดๆท่ีผูซื้อกําหนด (“สถานท่ีติดต้ัง”) 

และจะติดตั้งอุปกรณท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี ใหเสร็จสิ้นภายใน X เดือน หรือติดตั้งใหแลวเสร็จภายในเดือน

......................  หาก ESCO ไมสามารถดําเนินการได ESCO ตกลงจายคาปรับใหแกผู วาจางเปนจํานวน x % 

ของมูลคาโครงการโดยผูวาจางจะคิดคาปรับเปนรายวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาติดตั้งอุปกรณขางตน จนถึง

วันท่ี ESCO ติดตั้งอุปกรณเสร็จสิ้น 

7.6 ESCO  สามารถท่ีจะโอนสิทธิและหนาท่ีตางๆ ท้ังหมดหรือบางสวน อันเกิดข้ึนตามสัญญาน้ี ไปยังบุคคลหน่ึง

บุคคลใดได  ก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจาก ผูวาจาง เปนลายลักษณอักษรลวง หนา  ท้ังน้ี ESCO ตกลง

รับผิดชอบในบรรดาการกระทํา การละเวนการกระทํา การประมาทเลินเลอ และการผิดสัญญาน้ี ของผูท่ีไดรับ

โอนสิทธิหรือหนาท่ีของตนดังกลาวทุกประการ  

7.7 ESCO ตกลงวา ในก ารติดตั้งอุปกรณตามสัญญาน้ี จะตองดําเนินการโดยบุคคลากรผูมีความเช่ียวชาญตาม

มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทน้ัน ในการติดตั้งอุปกรณดังกลาว หาก  ESCO ไดรับการรองขอจากผู

วาจาง ESCO ตกลงท่ีจะทําการรื้อถอนอุปกรณเดิมท่ีมีอยางระมัดระวัง และไมกอใหเกิดควา มเสียหายใดๆกับ

อุปกรณดังกลาว โดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

7.8 หากปรากฏวา ESCO สงมอบอุปกรณไมตรงตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมรับ

อุปกรณดังกลาว ในกรณีเชนวาน้ี ให  ESCO นําอุปกรณน้ันกลับไปโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและจะตองนํา

อุปกรณใหมท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไวตามสัญญาน้ีมาสงมอบใหแกผูซื้อภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันท่ีผู

วาจางปฏิเสธไมรับอุปกรณ หรือดําเนินการแกไข เพ่ิมเติม ดัดแปลง หรือปรับปรุงอุปกรณให สมบูรณครบถวน

และถูกตองตามสัญญาโดยคาใชจายของ ESCO เอง 

7.9 ESCO ตกลงและยินยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง ความขัดของ หรือความเสียหายของอุปกรณตาม

ภาคผนวก ข ทุกประการ 

ท้ังน้ี ภายในระยะเวลารับประกันสินคา ESCO จะตองแกไขซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี

ดังเดิม หรือเปลี่ยนอุปกรณใหมแทนอุปกรณเดิมท่ีชํารุดบกพรอง (กรณไีมสามารถแกไขซอมแซมอุปกรณเดิมได) 

ภายใน  x วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผู วาจาง  ไมวาจะทําเปนลายลักษณอักษรหรือ 

ไมก็ตาม ในการน้ี  ESCO จะไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้นจากการดําเนินการแกไขซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ

ดังกลาวแตอยางใด  

7.10 ในกรณ ีESCO ไมสามารถแกไขซอมแซมอุปกรณ หรือเปลี่ยนอุปกรณใหมแทนอุปกรณเดิมท่ีชํารุดบกพรองตาม

ขอ 7.9  ขางตน  ผูวาจางมีสิทธิจัดหาและวาจางบุคคลภายนอกเพ่ือทําการแกไขซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ

ใหมแทนอุปกรณเดิมท่ีชํารุดบกพรอง โดยท่ี  ESCO ตกลงรับผิดชอบคาใชจายใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการวาจาง

บุคคลภายนอกดังกลาวน้ัน 

7.11 ESCO  ตกลงรับประกันคุณภาพของอุปกรณประหยัดพลังงาน  โดยมีกําหนดเวลา x  ป (นับจากวันตรวจวัด

การใชพลังงานครั้งแรก)   ท้ังน้ีความเสียหายท่ีจะรับผิดชอบ  ตองเปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจากความ

ชํารุดบกพรอง หรือประมาทเลินเลอในอุปกรณประหยัดพลังงาน  
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ขอ 8.     คํารับรองและภาระหนาท่ีของผูวาจาง 

 

8.1. ผูวาจางมีหนาท่ีชําระราคาอุปกรณใหแก ESCO ใหครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 ของสัญญาน้ี 

8.2. ผูวาจางมีหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ี รวมท้ังดําเนินการใดๆ อันจําเปนเพ่ือการติดตั้งอุปกรณดังกลาว 

8.3. ผูวาจางจะใหความรวมมือและจัดหารายละเอียด ขอมูลและเอกสารให ESCO เพ่ือดําเนินการตามสัญญ า

รวมท้ังแจงเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามโครงการให ESCO ทราบ 

8.4. เอกสารหรือขอมูลใดท่ีผูวาจางสงให ESCO เพ่ือใชในการทําแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม ใหถือวาถูกตอง 

ESCO ไมตองรับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึน 

8.5. ผูวาจางรับรองวาระบบไฟฟาและเครื่องกลท่ีระบุในแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมท่ีจัดสงให ESCO น้ัน 

- มีอยูจริงในสถานประกอบการ 

- อยูในสภาพใชงานได ยกเวนความชํารุดบกพรองท่ีผูวาจางแจงให  ESCO ทราบกอนท่ีสัญญาน้ีจะมีผล

บังคับใช 

8.6. ผูวาจางจะตองตรวจสอบใหความเห็นชอบแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรม การประมาณคาตางๆ ขอเสนอ

และเอกสารหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ี ESCO สงใหโดยรวดเร็วและใชความระมัดระวังตามสมควร หาก ESCO 

รองขอ ผูวาจางจะตองใหความเห็นชอบและแจงให ESCO ทราบภายในเวลาอันสมควร หากผูวาจางไมแจงให 

ESCO ทราบภายใน…..วัน นับจากวันท่ีไดรับเอกสารใหถือวาผูวาจางเห็นชอบเอกสารน้ัน 

8.7. อนุญาตให ESCO เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมระบบไฟฟาและระบบเครื่องกลในสถานประกอบการ โดยกอนจะ

ดําเนินการ ESCO จะแจงใหผูวาจางทราบ 

8.8. ผูวาจางตองตรวจตราสภาพอุปกรณท่ี  ESCO สงมอบวาถูกตองตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน ภาคผนวก ก . 

ทุกประการ หากปรากฏวาอุปกรณดังกลาวมีความชํารุดบกพรองท่ีไมเห็นประจักษชัด ผู วาจาง ตองแจงให  

ESCO ทราบภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตไดรับอุปกรณ  สําหรับความชํารุดบกพรองท่ีเห็นไดประจักษ

ชัด ใหผูวาจางแจงให ESCO ทราบภายในเวลา x วัน นับแตวันท่ีผูซื้อพบความชํารุดบกพรองดังกลาว อน่ึง 

ความรับผิดชอบของ  ESCO ในความชํารุดบกพรองของอุปกรณใหเปนไปตามคํารับประกันสินคาของ  ESCO 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับประกันสินคา (ภาคผนวก ง)  

 

ขอ 9.     การโอนกรรมสิทธิ ์

เมื่อผูวาจางไดชําระคาใชจายถูกตองครบถวนตามหัวขอท่ี 4 แลวผูวาจางสามารถโอน กรรมสิทธิอุปกรณประหยัด

พลังงานท่ีติดตั้งในโครงการน้ีพรอมการรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ ของอุปกรณประหยั ดพลังงานและขอกําหนดการ

รับประกันอุปกรณประหยัดพลังงานท่ีมีใหกับผูรับโอนกรรมสิทธิได แตท้ังน้ี ตองไดรับความยินยอมจาก ESCO ดวย 

ขอ 10.  การเลิกสัญญา 

10.1  เมื่อครบกําหนดสงมอบอุปกรณตามหัวขอ 7.5 แลว  หาก ESCO ไมสามารถสงมอบอุปกรณใหแกผูวาจาง 

หรือสงมอบอุปกรณไมถูกตอง  หรือสงมอบอุปกรณไมครบจํานวน ท้ังน้ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยไม

แจงใหแกผูวาจางทราบถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน x วัน นับตั้งแตวันครบกําหนดสงมอบอุปกรณ 

ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยแจงให ESCO ทราบเปนลายลักษณอักษร 

10.2  ถา ESCO ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย

แกผูวาจางแลว ESCO ยอมรับผิดและยินยอมชดใชคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอันเกิดจากการท่ี  ESCO

ไมปฏิบัติตามสัญญาน้ัน ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด x วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง  
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10.4 หากสัญญาท่ีสิ้นสุดลงเพราะเหตุตาม 10.1 หรือ 10.2 ผูวาจาง มีสิทธิเรียกคืนเงินใดๆท่ีไดชําระใหแก  

ESCO ตามสัญญาฉบับน้ีทันที 

10.5 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนแกคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง  ทําใหไม สามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ีได  ให

คูสัญญาท้ังสองฝายเปนอันหลุดพนจากความนับผิดตามสัญญาน้ีเฉพาะสวนท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว  

 

ขอ 11.   การแกไขสัญญา 

คูสัญญาฝายท่ีประสงคจะกระทําการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมสัญญา จะตองมีหนังสือบอกกลาว

บอกกลาวยงัคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมนอยกวา x วัน หากคูสัญญาท้ังสองฝายประสงคจะกระทําการดังกลาวแลว ใหทํา

เปนบันทึกขอตกลงไวแนบทายสัญญาน้ีและถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 

ขอ 12. การบอกกลาว 

การบอกกลาว เรียกรอง หรือการติดตอสื่อสารอ่ืนใด ท่ี สงใหหรือทําข้ึนภายใตสัญญาน้ี จะตองทําเปน

หนังสือ การติดตอสื่อสารใดๆ จะตองจัดสงโดยวิธีการสงดวยมือ ไปรษณียทางอากาศ ผูใหบริการสงเอกสาร หรือ

โทรสารถึงคูสัญญาตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสัญญาน้ี  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอยูท่ีระบุไวในสัญญาฉบับน้ี  คูสัญญาจะตอง แจงใหอีกฝายหน่ึงทราบ

ภายใน x วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ 13.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา  

เอกสารตอไปน้ีใหถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

ภาคผนวก ก  คําจํากัดความ  

         ภาคผนวก ข  รายละเอียดอุปกรณประหยัดพลังงาน 

  ภาคผนวก ค  วิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 

ภาคผนวก ง  เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจโดยตลอดแลว เห็นวาตรงตาม

เจตนา จึงไดลงลายมือช่ือและประทับตราบริษัทไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

 

 

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

  

  

 

   ลงช่ือ........................................................ ผูวาจาง   ลงช่ือ..........................................................ESCO 

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

 

 

 

   ลงช่ือ........................................................ พยาน   ลงช่ือ..........................................................พยาน 

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

 

 

 

   ลงช่ือ........................................................ พยาน              ลงช่ือ......................................................... พยาน 

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

 

1. ปฐาน 

หมายถึง ปท่ีอาคารมีการใชพลังงานแตละประเภทตามปกติ ตามท่ีระบุในรายงานและไดรับ 

ความเห็นชอบจาก ผูวาจางวาเปนปท่ีใชเปรียบเทียบเรื่องการใชพลังงานได  รายละเอียดมีปรากฏในเอกสาร

ภาคผนวก “ง” หรือท่ีจะทํามีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีระบุไวในสัญญา 

2. เงินลงทุนท้ังหมดท่ีใชในโครงการ 

หมายถึง คาใชจายรวมของโครงการท่ีผูวาจางตองจาย อันประกอบดวย  

(1) คาบริการดานวิศวกรรม (2) คาแรงและคาวัสดุตางๆ คาเฟอรนิเจอร คาสิ่ งของ คาเครื่องไฟฟา คาอุปกรณ 

คาเครื่องมือ คาอุปการณขนาดใหญ และสวนประกอบ (3) คาใชจายท่ีจําเปน    ทุกอยางสําหรับการดําเนินการ

ใหโครงการเสร็จสิ้นลง รวมท้ังการบริหารพลังงาน คาใชจายประจําและคาใชตามสถานการณ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งคาพิมพ คาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ี ผูวาจางเรียกรอง และเบ้ียประกันวินาศภัยและประกัน

ความเสียหาย (4) กําไรหลังหักคาใชจายแลวของผู รับเหมาชวงกับผู คาในการดําเนินการตามโครงการน้ี (5) 

คาใชจายทางการเงินท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีมีการปฏิบัติตามสัญญาจนถึงวันท่ีมีการสงใบเรียกเก็บเงินครั้งแรก (6) 

คาใชจายดานการบริหารและธุรการท้ังหมดและกําไรหลังหักคาใชจายของ ESCO และ (7) ภาษีท่ีจําเปนตอง

จายตามกฎหมาย 

 


	ข้อ 12. การบอกกล่าว

