
              
 
 

บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ 
การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
ระหว่าง  

 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
และ  

 
การไฟฟ้านครหลวง  
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ การไฟฟ้านครหลวง  
 

--------------------------------------------------------- 
 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี ทําขึ้นที่ อาคารสํานักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ ๓๐ ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สํานักงานต้ังอยู่ เลขท่ี ๑ ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 
๙๐๐๐๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ตําแหน่งรักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับการไฟฟ้านครหลวง  สํานักงาน
ต้ังอยู่ที่ การไฟฟ้านครหลวง อาคารสํานักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ ๓๐ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ โดยนายชัยยงค์ พัวพงศกร ตําแหน่งผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง  
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “กฟน.” อีกฝ่ายหน่ึง โดยทั้งสองหน่วยงานต่างตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของราษฎร การบริหารจัดการเพ่ือ
การประหยัดพลังงาน และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงเป็นหน่ึง
ภารกิจสําคัญของรัฐบาล และคนไทยทุกๆ คน สามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานท่ีประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ของทั้งสองฝ่าย และนักเรียน นักศึกษา  
 
 ดังน้ัน เพ่ือให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดย
ผู้รับบริการสามารถนําค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการประหยัดพลังงาน มาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบริหารจัดการได้ 
ในลักษณะรูปแบบบริษัทธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy  Service  Company : ESCO)  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจะได้จากผลประหยัดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง มาจ่ายเป็นค่าลงทุนดังกล่าว โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ตลอดจนได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีใช้พลังงานอย่างระมัดระวังเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน รวมทั้งลดสภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัย และกฟน. จึงมีเจตนารมณ์ในการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมมาปรับใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ือให้การดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏผลบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มหาวิทยาลัย และกฟน. จึงได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีขึ้น เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการท่ัวประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้รับบริการ 
และการดําเนินการอ่ืนๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “โครงการ” โดยมี
สาระสําคัญดังน้ี 
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ข้อที่ ๑ ขอบเขตของความร่วมมือ 

(๑.๑) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ ให้แก่ผู้ใช้พลังงานที่เป็นทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมพัฒนาและให้คําปรึกษาจากทีมที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญของทั้ง
สองฝ่าย 

(๑.๒) ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน ข้อมูลการพัฒนาโครงการ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พร้อมทั้งมอบหมายให้ตัวแทนแต่ละองค์กรร่วมกันจัดต้ังคณะทํางาน 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

(๑.๓) ทั้งสองฝ่ายต่างรับผิดขอบค่าใช้จ่ายตามภาระหน้าที่ของตน รวมถึงค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่แต่ละ
ฝ่ายด้วย 

(๑.๔) ทั้งสองฝ่ายจะให้คําปรึกษาและหรือคําแนะนําด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานโดยทําการ
ประสานงานและจัดหาผู้ใช้พลังงานที่มีความประสงค์ขอรับคําปรึกษาและหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการและอนุรักษ์พลังงานในพ้ืนที่ต่างทั่วประเทศไทย 

(๑.๕) ทั้งสองฝ่ายตกลงดําเนินการภายใต้ขอบเขตของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
(๑.๕.๑) ให้บริการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานครบวงจร แก่ผู้ใช้พลังงาน ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Services Company : ESCO) 
แบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน หรือ แบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน แล้วแต่กรณ ี

(๑.๕.๒) ให้คําปรึกษาและหรือคําแนะนําด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ใช้พลังงานได้แก่ 
- วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางลดต้นทุน 
- ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
- ค้นหามาตรการลดการใช้พลงังาน และความคุ้มค่าในการลงทุน 
- จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
- ให้คําปรึกษาและหรือคําแนะนําตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- ติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- ประสานงานในการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยี  เช่น กระบวนการผลิตเคร่ืองจักร เครื่อง

ทดสอบ หน่วยงานที่ให้บริการ เก่ียวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
(๑.๕.๓) จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานแก่ผู้ใช้พลังงาน 
(๑.๕.๔) แสวงหาเทคโนโลยีด้านพลังงานจากในและต่างประเทศ สําหรับการใช้ข้อมูลแก่ผูใ้ช้พลงังาน 
(๑.๕.๕) ให้คําแนะนําอ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้พลังงาน 

(๑.๖) ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนเคร่ืองมือวัดด้านพลังงานในการตรวจวัดการใช้พลังงานให้แก่ ผูใ้ช้พลังงาน
และจัดผู้ประสานงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการแก่กันและกัน เพ่ือให้การ
ดําเนินการภายใต้บันทึกฉบับน้ี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

(๑.๗) ทั้งสองฝ่ายจะจัดคณะทํางาน ทีมงานที่ปรึกษาในการเข้าร่วมการตรวจวัดการใช้พลังงาน การ
จัดทํารายงานเป้าหมายและแผนการอนุรักษพ์ลังงานการประเมินผลประหยัดของมาตรการอนุรักษ์ 
พลังงานของผู้ใช้พลังงาน 

(๑.๘) ทั้งสองฝ่ายจะให้คําปรึกษาและหรือคําแนะนําด้านการจัดการและอนุรักษพ์ลังงานตามขั้นตอน
ปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่ายจะได้กําหนดร่วมกัน และจะปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถ  

(๑.๙) ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาข้อมูลของผู้ใช้พลังงานภายใต้โครงการเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะ
ไม่นําไปเปิดเผยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้
พลังงาน หรือต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
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ข้อที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กฟน. 

(๒.๑) กฟน.จะให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประสบผลสําเร็จ 

(๒.๒) กฟน. โดยฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดําเนินงานตามบันทึกฉบับน้ี 

(๒.๓) ในกรณีที ่กฟน.เป็นผู้ประสานงานกับและหรือจัดหาผู้ใช้พลังงานท่ีมีความประสงค์ในการจัดการ
และอนุรักษ์พลังงานตามโครงการน้ี กฟน.จะเป็นผู้ทําสัญญาหรือความตกลงกับผู้ใช้พลงังานโดยตรง 
แต่ กฟน.สามารถมอบหมายให้ มหาวิทยาลยั ช่วยดําเนินการใด ๆ กับผู้ใช้พลังงานแทนได้ ตามท่ีจะ
ได้ตกลงกัน 

(๒.๔) กฟน.เป็นผู้ให้การสนับสนุน  มหาวิทยาลัย  โดยให้ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้พลังงาน 
จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้คําปรกึษาและหรือคาํแนะนําแก่ผู้ใช้พลังงาน 

(๒.๕) กฟน. จัดหาเงินลงทุน ติดต่อแหล่งเงินทุน (Bank & ESCO FUND กองทุนฯ) หรือของบประมาณ 
หรือขอกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามสัญญาฯ หรอืข้อตกลง กับผู้ใช้พลังงาน 

(๒.๖) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างฯ หรือข้อตกลง จากผู้ใช้พลังงาน โดยมีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ใน
แต่ละเดือน ใหแ้ก่ผู้ใช้พลังงาน ซึ่งหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายจะมีเอกสารจํานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย 
- หนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย (ซึ่งมียอดเงินเท่ากับ จํานวนเงินในเอกสารฉบับที่ ๒ และ ๓ รวมกัน)  
- หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า (ลดลง) 
- ใบแจ้งหน้ีค่าจัดการพลังงาน 

(๒.๗) ดูแล รับผิดชอบการให้บริการ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ หรอืระบบ ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ี
ติดต้ังในโครงการ  
 

ข้อที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัย  
(๓.๑) มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะให้การ

สนับสนุนหลักด้านวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงาน
ความร่วมมือ เพ่ือให้การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกฟน.นครหลวง 

(๓.๒) ในกรณีที ่มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานกับและ/หรือจดัหาผู้ใช้พลังงานท่ีมีความประสงค์ในการ
จัดการและอนุรักษ์พลังงานตามโครงการน้ี มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ทําสัญญาหรือความตกลงกับผู้ใช้
พลังงานโดยตรง แต่ มหาวิทยาลัย สามารถมอบหมายให้ กฟน.ช่วยดําเนินการใด ๆ กับผู้ใช้พลังงาน
แทนได้ ตามท่ีจะได้ตกลงกัน 

(๓.๓) มหาวิทยาลัย จะให้คําแนะนําและฝึกอบรมแก่ทีมงานอนุรกัษ์พลังงานของ กฟน.เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการดําเนินการตามโครงการน้ี โดยจัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานอย่างน้อยปีละ ๑ (หน่ึง) ครั้ง 

(๓.๔) สํารวจ ออกแบบ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
(๓.๕) กําหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ (Spec) และคัดเลือกผู้ผลิต/จําหน่าย  (Supplier) 
(๓.๖) การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน และด้านเศรษฐกิจ 
(๓.๗) เป็นที่ปรึกษาควบคุมการติดต้ังและบริหารโครงการ และทีป่รึกษาตรวจประเมินผลประหยัด

พลังงานโครงการ เพ่ือควบคุมการติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน (ถ้ามี) 
รวมถึงการทดสอบการใช้งาน การฝึกอบรมบุคลากร และการส่งมอบระบบดังกล่าว และเพ่ือทํา
หน้าที่ตรวจประเมินผลประหยัดพลังงานการบํารุงรักษา ของโครงการตลอดระยะเวลาของสัญญาฯ 
หรือข้อตกลงที่ทําไว้กับผู้ใช้พลังงาน 
 



- ๕ - 
 
ข้อที่ ๔ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดําเนนิการตามโครงการนี ้

(๔.๑) ในขั้นตอนการติดต่อประสานงาน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การเดินทางเพ่ือตรวจเย่ียมผู้ใช้
พลังงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่กระทําก่อนที่จะมีการทําสญัญาหรือความตกลงกับผู้ใช้พลังงานในการ
จัดการและอนุรักษ์พลังงาน ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าวของตนเองทั้งหมด 

(๔.๒) เมื่อผู้ใช้พลังงานทําสัญญาหรอืความตกลงให้ กฟน.หรือ มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการตาม
โครงการน้ีทั้งสองฝ่ายจะดําเนินการร่วมกันในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การจัดทํา
รายงานและแผนการอนุรักษพ์ลังงาน การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการที่เสนอแก่ผูใ้ช้
พลังงาน รวมท้ังการประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง ตามหลักวิชาการและหลักการทางวิศวกรรม 
โดยค่าใช้จ่ายและหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจากผู้ใช้พลังงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กําหนดขึ้น
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้พลังงาน กับ กฟน. และ/หรือ มหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

(๔.๓) ค่าใช่จ่ายและหรือค่าตอบแทน ตาม ๔.๒ ทั้งสองฝ่ายจะแบ่งปันตามที่ได้ตกลงกันไว้ต่อไป 
 

ข้อที่ ๕ การปฎิบัติและการดําเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
หลักเกณฑ์ หรอืแบบธรรมเนียมในการปฎิบัติของทั้งสองฝ่าย ทั้งที่มีใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วหรือที่จะมีการกําหนด
ขึ้นในอนาคต 
 

ข้อที่ ๖ ผลและการสิ้นผลบังคับของบันทึกฉบับนี้ 
(๖.๑) บันทึกข้อตกลงฉบับน้ี มผีลบังคับใช้ นับต้ังแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกเป็นต้นไป 
(๖.๒) ระยะเวลาการดําเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี มีกําหนดเวลา ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และจะขยายระยะเวลาความร่วมมือออกไปโดยอัตโนมัติ หากไม่
มีฝ่ายใดบอกเลิกข้อตกลงฉบับน้ี 

(๖.๓) การยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี สามารถกระทําได้โดยความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
(๖.๔) ในกรณีทีผ่่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ีได้ อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิที่จะ

บอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับน้ีได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๖๐ (หกสบิ) วัน 
 

 
  



- ๖ - 
 
 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ี จัดทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และอ่านแล้วเข้าใจ
โดยตลอดจากทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
   ลงนาม  ณ  วันที่                กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กฟน.นครหลวง 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นายชัยยงค์ พัวพงศกร) 

ผู้อํานวยการ กฟน.นครหลวง  

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม) 

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง 
พยาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นายรุจ  เหราบัตย์) 

รองผู้ว่าการ 
พยาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นายเอกชัย เลาหะสราญ) 
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน 

พยาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นายวิลาศ เฉลยสัตย์) 

ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า 
พยาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว) 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
พยาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นายจีรัง วังจันทร์) 
ผู้ช่วยอํานวยการ 

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า 
พยาน 

 


