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ค าช้ีแจง 
คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานฉบับนี้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริษัทที่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และต้องการยื่นขอเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีเนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงความสามารถในการด าเนินงานของ ESCO และสะดวกต่อการพิจารณาเอกสารได้อย่างชัดเจน
แก่คณะกรรมการ รายละเอียดของคู่มือนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
- ส่วนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณลักขณา ธิติธ ารงชัย หรือ คุณเจษฎา บัณฑิตกมล 
ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
โทรศัพท ์: 0-2345-1250-51, 02-345-1000 ต่อ 1407, 1408 โทรสาร : 0-2038-5065  
อีเมล์ admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com  
เว็บไซต์ : www.thaiesco.org 
 
หมายเหตุ : ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเป็นบริษัท
จัดการพลังงานเพื่อรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนได้ด าเนินธุรกิจ ESCO จริง” มิใช่การรับรอง
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของบรษัิทจดัการพลังงานที่ข้ึนทะเบียนฯ 

ข้อแนะน า :  
สถาบันพลังงานฯ ขอความร่วมมือกับบริษัทที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน กรุณาศึกษา

ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ 
สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะรับพิจารณาเอกสารที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
 

การจัดส่งเอกสารและสถานที่จัดส่งเอกสาร :  
- ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ มาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) พร้อม Copy 

เอกสารแนบทั้งหมด ใส่ CD/ USB Flash drive จ านวน 1 ชุด 

- สามารถจัดส่งเอกสารได้ที่ ESCO Information Center สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ช้ัน 7 เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูเกี่ยวธรุกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
 
1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจที่ให้บริการใน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้
ค าปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้ง
อุปกรณ์ และด าเนินงานส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับ
โครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการด าเนินงานที่มีกระบวนการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการด าเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักส าคัญยิ่งของการด าเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที่ตลอด
ระยะเวลาสัญญาบริการ 

 
โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ 

• ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

• ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือ

พลังงานทดแทนจาก ESCO  

• แหล่งเงินทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน 

ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เป็นต้น 

 
1.2 การให้บริการที่ครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 

• ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน  

• จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม 

• การจัดหาเงินทุนสนับสนุนส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

• จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบ ารุง 

• การบริหารโครงการ 

• ตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงาน และผลประโยชน์สุทธิ/ผลตอบแทนของโครงการ 

• ฝึกอบรม และให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 

• รับประกันผลประโยชน์สุทธิ/ผลตอบแทนของโครงการ 

• ชดเชยส่วนต่างกรณีผลที่ได้รับไม่เป็นตามข้อตกลงในสัญญา 
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 1.2.1 การให้บริการกรณีที่รวมด้านการเงินและการบริหารโครงการ 
การให้บริการแบบนี้จะครอบคลุมการให้บริการทุกประเภทตามข้อ 1.2 กรณี นี้  สถาน

ประกอบการ จะให้ ESCO เป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด ซ่ึงเหมาะส าหรับสถาน
ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ  

 
 1.2.2 การบริการกรณีไม่รวมด้านการเงินและการบริหารโครงการบางส่วน 

กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการบางส่วนตามข้อตกลง  
ในขณะที่ ESCO จะดูแลบริการด้านที่เหลือ ซึ่งทางเลือกนี้ เหมาะส าหรับสถานประกอบการ ที่มีความ
พร้อมด้านการเงินและบุคลากรท่ีความพร้อมในด้านบริหารโครงการ และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  

 
1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน 

• ความสามารถในการจัดหาเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

• ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ 

• การน าเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหาร
โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) 
และการฝึกอบรม 

• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 

• สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะน าและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือด าเนินโครงการ 
 
2. ข้อก าหนดการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ส าหรับผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 

ข้อก าหนดส าคัญที่ ESCO ต้องมีแบ่งเป็นข้อก าหนดหลัก และข้อก าหนดรองซึ่งเป็นข้อก าหนดอ่ืน ๆ เพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1) ข้อก าหนดหลกั  
 1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) เป็นสัญญาที่มีการลงนามระหว่าง

บริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการให้แก่สถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะต้องมีความชัดเจน
ของข้อตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมข้อสัญญาทั้ง 10 ข้อ  

(1)  ความถูกต้องของสัญญาและผลบังคบัใช้กฎหมาย 
(2)  รูปแบบของสัญญา 
(3)  วัตถุประสงค์ของสัญญา  
(4)  ค าจ ากัดความในสัญญา 
(5)  รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
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(6)  การรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/แบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ  
(7)  เงื่อนไขในการรับประกัน/ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์ 
(8)  การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(9)  เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา/ค่าปรับ 
(10)  การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน  

 
    1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน 

(Investment Grade Audit: IGA Report) เป็นรายงานที่บริษัทจัดการพลังงานจัดท าและน าเสนอต่อสถาน
ประกอบการเพ่ือประกอบการพิจารณาการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  วัตถุประสงค์ของรายงาน 
(2)  ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 
(3)  รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 
(4)  การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 
(5)  การออกแบบและวิเคราะห์ทางเทคนิคของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 
(6)  การวิเคราะห์ทางการเงินของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 
(7)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
(8)  การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement & Verification Plan) 
(9)   การด าเนินการตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(10) แผนการด าเนินงานโครงการ 

     
    1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement & Verification: M&V) บริษัทจัดการพลังงาน 

จะต้องมีความสามารถในการออกแบบ และด าเนินการในกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล หรือ M&V ที่มี
แนวทางชัดเจน และสามารถท าให้เป็นที่ยอมรับได้ระหว่างคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลโดยแนบท้ายสัญญาพลังงาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาพลังงาน (EPC) 

(2) แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการของสถานประกอบการในรายงานการ
ตรวจวัดฯ 

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดท า M&V Plan  
(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล 
(5) ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
(6) จัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล พร้อมกับรับรองรายงานการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลที่ได้รับ 
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 2) ข้อก าหนดรอง  
2.1) ความสามารถทางด้านเทคนิค บริษัท ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน/

พลังงานทดแทน และมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมาตรการที่สถาน
ประกอบการต้องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปจ าเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเทคโนโลยี 
และวิศวกรรม โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย เพ่ือที่จะได้
สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเทคนิคได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังต้องมีความช านาญด้านการบริหารจัดการโครงการ และบริหารสัญญาอีกด้วย ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

(1) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน 
(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และ

สิ่งแวดล้อม 
(3) ความช านาญด้านการบริหารจัดการโครงการและการบริหารสัญญา 
(4) จ านวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถด าเนินการ 
 
2.2) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค การประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการในการ

ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบผลที่บริษัทจัดการพลังงานรับประกันตามที่
ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/ผลการด าเนินงานที่ได้เป็นไปตาม
จริงและถูกต้อง โดยใจความส าคัญของความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค จะต้องครอบคลุม ดังนี้ 

(1) ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/ผลการด าเนินงานของ
โครงการ สามารถประเมินการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ และออกแบบด้านวิศวกรรม การ
คัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์) ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประโยชน์
สุทธิของโครงการ/ผลการด าเนินงานที่ก าหนดในสัญญาพลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วน
ที่ขาดให้กับสถานประกอบการ  

(2) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิคด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน  
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2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 โดย ESCO อาจให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการฯ ซึ่งสามารถ

น าเสนอได้ใน 3 รูปแบบ ดังนี้  
 - รูปแบบที่ 1 ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิ
ของโครงการ (Shared Saving)  
 - รูปแบบที่  2 สถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบรับประกัน
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 
 - รูปแบบที่ 3 ESCO จะเป็นผู้ลงทุนและดูแลระบบ พร้อมทั้งแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่
ลงทุนให้จากการเข้าไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ปฏิบัติการจ่ายพลังงาน ก่อนจะโอนสินทรัพย์
ทั้งหมดเป็นของสถานประกอบการเมื่อสิ้นสุดสัญญาโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบการประกันค่าพลังงาน 
(Guaranteed Rebate/ Chauffage) 
 ซึ่งส าหรับในรูปแบบที่ 2 นี้ นอกจาก ESCO จะแนะน าในเรื่องข้อมูลของแหล่งเงินทุนส าหรับ
โครงการฯ แล้ว ESCO ควรมีความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย 
ซึ่งจะท าให้สถานประกอบการมีความมั่นใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน
รวดเรว็ขึ้น ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการด าเนินโครงการอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ESCO ต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือโปรแกรมการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนจาก
สถาบันการเงิน/ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน  
 

2.4) ความสามารถของบุคลากร  
 ESCO ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และ
ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านพลังงาน ประจ าอยู่ในองค์กร นอกจากนี้ต้องมี
บุคลากรในด้านบริหารโครงการและสัญญา งานบริหารการเดินระบบ และซ่อมบ ารุง อีกทั้งต้องมีผู้ที่มีความรู้ 
ความช านาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์
พลังงาน โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

(1) ประสบการณ์การท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนของบุคลากรประจ ารวมกัน
ขั้นต่ าอย่างน้อย 5 man-yr (ปี) 

(2) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนอย่าง
เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมี
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ  การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น 

(3) คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ใบ กว.) ในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน ไดแ้ก่ สาขาไฟฟ้า และสาขาเครื่องกล 
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2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance)  
ESCO แสดงถึงความสามารถรับความเสี่ยงในการด าเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผล

ประหยัดของโครงการ โดยพิจารณาจาก 
(1) ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ขั้นต่ า 5 ล้านบาท* 

*หมายเหตุ : ส าหรับบริษัทที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ก่อนปี 2561 จะใช้เงื่อนไขทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท  

(2) อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 3 เท่า เนื่องจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของ
หนี้สินต่อทุนสูงมากนั้น ย่อมจะมีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย จะท าให้ความสามารถในการ
ช าระหนี้ลดลง 

(3) ความสามารถในการขอหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) /กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ
ธุรกิจ ESCO/แคชเชียร์เช็ค/หลักฐานการเงินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

 
3. มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (Code of Practice: CoP) 

มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่จะใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนด้วยกลไก ESCO โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานได้ ดังนี้  

 
3.1 การส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ESCO จะต้องประเมินศักยภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ พร้อมวิเคราะห์การใช้พลังงานเพ่ือ

หาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่ เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะด าเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ  

 
3.2 การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม 
ESCO จะต้องน าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีความเหมาะสมกับสถานประกอบการ และสามารถ

ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ พร้อมทั้งท าความเข้าใจถึงการรับประกันผล
ประหยัด การตรวจวัดและพิสูจน์ผล โดยแสดงรายละเอียดรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ (Investment Grade Audit: IGA Report) ให้
สถานประกอบการเพ่ือประกอบการพิจารณาการด าเนินงาน 
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3.3 การจัดท าสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact: EPC) 
ESCO จะต้องน าเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 

(Guaranteed Saving)/การแบ่งปันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) หรือการรับประกันค่า
พลังงาน (Guaranteed Rebate, Chauffage) รวมถึงความรับผิดชอบของ ESCO ตลอดจนระบุวิธีการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลที่ชัดเจน 
 

3.4 การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ 
ESCO จะต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน

ของการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนั้น ๆ 
 

3.5 การตรวจวัดพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V) 
ESCO จะต้องด าเนินการตรวจวัดพิสูจน์ผล ตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาซึ่งขึ้นกับข้อตกลงในสัญญาว่าตกลงกัน

ในรูปแบบไหน ความถี่มากนอ้ยเท่าไหร่  
 

3.6 ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/คุณภาพอุปกรณ์/ความช ารุด
เสียหายของอุปกรณ์ 

ESCO จะต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนต่างผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ในกรณีผลประหยัดไม่เป็นไป
ตามที่รับประกัน รวมถึงความเสียหาย ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามที่น าเสนอ หรืออุปกรณ์เกิดความช ารุด
เสียหาย ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน (EPC) 
 
4. รูปแบบสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

สัญญาพลังงานเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายการ
อนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน และยังท าให้เจ้าของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจที่จะลงทุนในโครงการ
โดยกลไก ESCO อีกด้วย   

 
สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ 

(โรงงานอุตสาหกรรม/อาคาร) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการ โดยต้องระบุรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญา
พลังงาน และมีชดเชยส่วนต่างในกรณีที่ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการ
ก าหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 
ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้น ๆ ที่จะด าเนินการ โดยจะระบุระดับการใช้พลังงานปกติ
ไว้ในสัญญาพลังงานด้วย 
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ระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ในกระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ของสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะต้องพิจารณาสภาพของการผลิต
และการซ่อมบ ารุงด้วย เช่น ภาระ (Load) ในการท างานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ มีลักษณะ
อย่างไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม่ ในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานนั้น บริษัท
จัดการพลังงานจ าเป็นที่จะต้องหาค่าระดับการใช้พลังงานปกติในแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ โดย
ค านึงถึง 

• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ามีการแปรผัน หรือ มีค่าคงที่  

• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีปัจจัยอ่ืน ๆ แปรผัน 

• ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการวัด 
 

กรณีที่ระดับการใช้พลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร มีการปรับแก้ (Adjusted) ค่าระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อย่างไร 
สัญญาฉบับนี้จะช่วยให้เจ้าของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจว่าสามารถประหยัดได้เป็นค่าที่แน่นอนจนสิ้นสุด
โครงการ ถ้าช่วงเวลาใดการประหยัดไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัดการพลังงานซึ่งเป็นคู่สัญญา
นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องชดเชยส่วนต่างที่ประหยัดไม่ได้ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ   

ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของ
โครงการ สัญญาพลังงานรูปแบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ และสัญญาการประกันค่าพลังงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 รูปแบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving)  
โดยทั่วไปเรียกว่า Guaranteed Saving ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการ

ด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดท าสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการ
กับ ESCO โดยรับประกันถึงผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่าย
ที่ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน  

 
ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประโยชน์สุทธิที่ก าหนดใน

สัญญา แล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับผู้รับบริการ การลงทุนรูปแบบนี้ แสดงในรูปดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 รปูแบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 
 

โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
(Guaranteed Saving) มีดังนี้ 

1) วัตถปุระสงค์ของสัญญา 
2) ค าจ ากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ/การช าระค่าใช้จ่าย/วิธีการช าระค่าใช้จ่าย 
5) การรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ซ่ึงครอบคลุม 

• อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

• กระบวนการและวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน 

• ค่าพลังงานปีฐาน 

• ค่าพลังงาน 

• การรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ และการชดเชยหากผลที่ได้ไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน 
6) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO  
7) ค ารบัรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
8) การโอนกรรมสิทธิ์/การเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
9) เอกสารอืน่ ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ถ้ามี) 
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4.2    รูปแบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving)  
โดยทั่วไปเรียกว่า Shared Saving ซึ่ง ESCO เป็นผู้ลงทุนและรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนก่อน แล้ว

น าเอาผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ 
ตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน 

 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) 
 

โดยองค์ประกอบส าคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) มี
ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) ค าจ ากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ  
5) การแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
6) การด าเนินการของ ESCO 
7) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO  
8) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
9) จ านวนเงินรับประกัน 
10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 
11) การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย 
12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน 
13) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
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14) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา 
15) แบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย 
16) เหตุฉุกเฉินในสถานทีป่ฏิบัติงาน/เหตุสุดวิสัย 
17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 
18) ผลบังคับใช้ของสัญญา 
19) ข้อโต้แย้ง/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
20) หลักประกัน (ถ้ามี) 
21) เอกสารอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ถ้ามี) 

 
4.3 รูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ สัญญารูปแบบการประกันค่าพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 

Rebate/Chauffage)  

สัญญารูปแบบการประกันค่ าพลั งงาน  หรือ  ต้นทุนสาธารณู ปโภค  (Guaranteed 

Rebate/Chauffage) คือ ESCO จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงานราคาตามที่ตกลงให้กับผู้รับบริการ โดย 

ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ปฏิบัติการจ่ายพลังงาน ผู้รับบริการมีหน้าที่จ่ายเงิน

ตอบแทนเป็นค่าพลังงานต่อหน่วย สัญญาลักษณะนี้มักจะมีระยะเวลาที่นานกว่าสัญญาพลังงานทั้งสองแบบก่อน

หน้านี้ ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ จะมีมากกว่าเพราะ ESCO ต้องลงทุนและดูแลระบบ พร้อมทั้งแบกรับความ

เสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนให้ ก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นของผู้รับบริการเมื่อสิ้นสุดสัญญา ดังแสดงในรูป

ที ่3 

 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการประกันค่าพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 
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โดยองค์ประกอบส าคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่า
พลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) ค าจ ากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
4) การด าเนินการของ ESCO 
5) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO  
6) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
7) ราคาพลังงานที่รับประกัน 
8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 
9) ปริมาณซื้อ-ขายพลังงานขั้นต่ า 
10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน 
11) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
12) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา 
13) แบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย 
14) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัตงิาน/เหตุสุดวิสัย 
15) การยกเลิกหรอืการชะลอโครงการ 
16) ผลบังคับใช้ของสัญญา 
17) ข้อโต้แย้ง/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
18) หลักประกัน (ถ้ามี) 
19) เอกสารอ่ืน ๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ถ้าม)ี 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจดัการพลงังาน 
 

แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ต้องการแสดงตนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยต้องการให้มีสถาบันหรือ

หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้รับรองให้ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการรวมไปถึง สถาบัน
การเงิน และแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ส าหรับผู้ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันพลังงานเพ่ือ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการขึ้นทะเบียน และจะมีการจัดท า “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ 
ESCO” ระหว่างสถาบันพลังงานฯ กับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพ่ือท าความร่วมมือแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน หลังจากนั้น สถาบันพลังงานฯ จะด าเนินการออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจ านวน 2 ฉบับ 
ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ 
 
1. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอขึน้ทะเบียน 
 1.1 นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการประกอบ
ธุรกิจการออกแบบ พัฒนา และให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิศวกรรมและการบริหาร ซึ่งรวมถึง
งานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการด้านพลังงาน การบริหารการปฏิบัติการ การดูแลขั้นพ้ืนฐาน และ
การให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ และด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับกลุ่มและประเภทต่าง ๆ ทั้งหลายของเครื่องใช้ 
เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องประกอบ สิ่งประดิษฐ์และชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน ซึ่งหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่น
ขอขึน้ทะเบียนกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  
2. เกณฑ์ส าคัญในการขึ้นทะเบียน 
 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
  2.1.1 บริษัทต้องมีการด าเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนิติบุคคลตามข้อ 1.1 มาแล้วอย่าง
น้อย 3 ปี 

2.1.2 บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท* โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที ่5.3)  
  *หมายเหตุ : ส าหรับบริษัทที่ติดต่อยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ก่อนปี 2561 จะใช้เงื่อนไขทุนจด
ทะเบียนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

2.1.3 บริษัทต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในการด าเนินโครงการอนุรกัษพ์ลังงานและ/หรือ 
พลังงานทดแทน โดยมีการจัดท า Energy Audit, การจัดหาอุปกรณ์ หรือมีการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ
อย่างน้อย 5 โครงการ (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที่ 5.6) 
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2.1.4 บริษัทต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)  ใน 
สาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทให้บริการ ได้แก่ สาขาไฟฟ้า และสาขาเครื่องกล ซ่ึงท างาน
เต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ในบริษัท (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที ่5.7) 
 

2.2 ข้อมูลของโครงการอ้างอิงที่ด าเนินการให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อย่างน้อย 1 
แห่ง (ส าหรับการยื่นขอข้ึนทะเบียน) 

2.2.1 บริษัทจะต้องมีการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่สถาน
ประกอบการในรูปแบบ ESCO โดยมีสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) อย่างน้อย 1 
โครงการ โดยมูลค่าของโครงการจะต้องไม่ต่ ากว่า 500,000 บาทต่อโครงการ ซ่ึงต้องมีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
พร้อมรายงานผลอย่างชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยจะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีการแสดงรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน (ตาม
รายละเอียดตารางที่ 1 ข้อที ่6.1 – 6.3) 
  2.2.2 จากข้อ 2.2.1 สัญญาที่แนบในโครงการอ้างอิงส าหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็น
สัญญาที่ท าขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที่ 6.4) โดยใน
สัญญาพลังงานที่เป็นการด าเนินงานรูปแบบ ESCO จะต้องระบุรูปแบบสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญารับประกัน
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) หรือรูปแบบสัญญาแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
(Shared Saving) หรือสัญญารูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การประกันค่าพลังงาน หรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 
Rebate/Chauffage) เป็นต้น และต้องระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นการด าเนินโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/หรือเป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
อ่ืน ๆ โดยเงื่อนไขส าคัญในสัญญาแต่ละรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

• กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed 
Saving) จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขส าคัญในสัญญา ดังนี้ 
  - ต้องก าหนดเงื่อนไขการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ อย่างชัดเจน และระบุมูลค่า
ผลตอบแทนที่ได้และผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่รับประกัน โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือก าหนดเป็นสูตร
ค านวณทีช่ัดเจน 

- ต้องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระเงินชดเชยให้แกผู่้ประกอบการในกรณีท่ีต่างจากข้อตกลงใน
สัญญา  
 

• กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) จะต้องมี
การก าหนดเงื่อนไขส าคัญในสัญญา ดังนี้ 

- ต้องมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและก าหนดผลตอบแทนจากการด าเนิน
โครงการฯ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน ที่เป็นที่ยอมรับท ั้งสถานประกอบการและ
บริษัทจัดการพลังงาน 
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- ต้องมีการระบุข้อตกลงที่จะช าระค่าตอบแทนจากผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ระหว่างสถาน
ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

- ต้องมีการก าหนดการช าระเงินของสถานประกอบการให้แก่บริษัทจัดการพลังงานอย่างชัดเจน 
และก าหนดเงื่อนไขหากผู้ประกอบการมีการช าระเงินล่าช้าให้แก่บริษัทจัดการพลังงาน 

นอกจากนี ้ในสัญญาทั้งรูปแบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 
และแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือสูตรค านวณ
จ านวนเงินการประกันในภายหลัง จะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ตามรายละเอียดตารางที่ 
1 ในข้อที่  6.4) รวมถึงในสัญญาต้องมีการตกลงด้านการเดินเครื่องจักรและบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance) ตามระยะเวลาการรับประกัน (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที่ 6.6) 
 

• กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การประกันค่าพลังงาน หรือต้นทุนสาธารณูปโภค
(Guaranteed Rebate/ Chauffage) จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขส าคัญในสัญญา ดังนี้ 
  - หากเป็นสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่าพลังงาน หรือต้นทุนสาธารณูปโภค ต้องก าหนด
ปริมาณขั้นต่ า คุณสมบัติขั้นต่ า และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงานราคา
ตามที่ตกลงให้สถานประกอบการ 
 
  2.2.3 จากข้อ 2.2.1 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพร้อมรายงานผลนั้น จะต้องมีการลง
นามยอมรับผลการตรวจวัดฯ จากสถานประกอบการ (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในข้อที่ 6.5) โดยจะต้อง
ครอบคลุมข้อมูลดังนี้ 

- จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ โดยแนบท้ายสัญญา
พลังงาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

- แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ 
- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดท า M&V Plan  
- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล 
- ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง  
- จัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล พร้อมรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่ได้รับ 
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3. ขั้นตอนในการยืน่ขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) บริษัทที่ประสงค์ขอรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจะต้องท าแบบคัดกรองคุณสมบัติการด าเนิน

ธุรกิจบรษิัทจัดการพลังงานเบื้องต้นในเว็บไซต์ thaiesco.org หากท าถูกครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดระบบจะเข้าสู่การ
สมัครสมาชิกประเภทผู้ให้บริการ  

2) สมัครสมาชิกประเภทผู้ให้บริการใน www.thaiesco.org โดยท าการกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน หลังจาก
กรอกข้อมูลครบถ้วนและได้ส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงผลให้พิมพ์ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน ามาเป็นเอกสารแนบเพ่ือ
ยื่นขึ้นทะเบียนต่อไป 

3) เตรียมเอกสารและหลักฐานในการยื่นขอให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักฐานที่ใช้ในในการขึ้น
ทะเบียน ESCO พร้อมแนบแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 

4) บริษัทน าเอกสารมายื่นเพื่อพิจารณาที่สถาบันพลังงานฯ 

5) สถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสารและการด าเนินงานของบริษัท 
6) หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สถาบันพลังงานฯ จะน าเสนอเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ
7) สถาบันพลังงานฯ แจ้งผลการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษทัจัดการพลังงาน พร้อมจัดส่งใบแจ้งหนี้เพ่ือ 

ช าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฯ 
8) ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO ระหว่างบริษัทที่ได้รับ

การข้ึนทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ 
9) สถาบันพลังงานฯ ออกหนังสือรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ หลังจากที่มีการกรอกข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ 
www.thaiesco.org 

10) สถาบันพลังงานฯ แจง้ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานติดต่อขอรับใบรับรองการ
เป็นบริษัทจดัการพลังงาน 
 
หมายเหตุ : แต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ จะให้มีการส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และนัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม และในบางกรณี อาจมีการตรวจสอบสถานที่จริง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
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ภาพที่ 4 Flow Chart แสดงขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยจัดเรียงเอกสารมาดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: เอกสารส าหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น ESCO 

ที ่ หัวข้อ ค าอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 
ล าดับการจัดเรียง

เอกสาร 
1 แผ่น CD/ USB Flash drive 

จ ำนวน 1 ชุด 
แผ่น CD/ USB Flash drive ทีมี่ไฟล์ข้อมูลของ
เอกสำรแนบที ่1 – 16 โดยรวมทุกหัวข้อย่อย 

 

2 หนังสือแสดงความประสงค์ยื่น
ขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน 

เป็นเอกสารที่บริษัทต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียน เป็น 
ESCO จัดท าขึ้นมาเองตามรูปแบบของบริษัท โดยเป็น
หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ให้การ
บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบบริษัทจัด
การพลังงาน(ESCO) ถึงผู้อ านวยการสถาบันพลังงาน
เพ่ืออุตสาหกรรม 

เอกสารแนบที่ 1 

3 เอ กส ารก ารส มั ค รสม าชิ ก
ป ร ะ เภ ท ผู้ ให้ บ ริ ก า ร จ า ก
เว็บไซต์ thaiesco.org 

เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการสมัครสมาชิก
ประเภทผู้ให้บริการ หลังจากผ่านการท าแบบคัดกรอง
คุณสมบัติการด าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

เอกสารแนบที่ 2 
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ที ่ หัวข้อ ค าอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 
ล าดับการจัดเรียง

เอกสาร 
4 แบบสรุปข้อมูลส าหรับบริษัทที่

ขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน 

เป็นแบบฟอร์มที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก ก. ส าหรับ
บริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
ด าเนินการกรอกข้อมูลและผลงานให้ครบถ้วนเพ่ือ
ประกอบการยื่นขอขึน้ทะเบียนฯ  

เอกสารแนบที่ 3 

5 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  
5.1 ข้อมูลชื่อบริษัท ชื่อย่อ ที่ตั้ง 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ 
ที่สามารถติดต่อได ้

แสดงรายละเอียดตามที่ระบุในหัวข้อ 3.1 ให้ครบถ้วน 
พร้อมระบุ ชื่ อและต าแหน่ งของผู้ บ ริห ารและผู้
ประสานงาน ทีส่ถาบันพลังงานฯ สามารถติดต่อได้ 

เอกสารแนบที่ 4 

5.2 รูปถ่ายและแผนที่บริษัท แสดงรูปถ่ายบริษัทจริง และแผนทีต่ั้งบริษัททีช่ัดเจน เอกสารแนบที่ 5 
5.3 ข้อมูลการจดทะเบียนเป็น
นิ ติ บุ ค ค ล  ปี ที่ ก่ อ ตั้ งบ ริ ษั ท 
ประกอบด้วย 
 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีทุนจด
ทะเบียน ขั้นต่ า 5 ล้านบาท* (ส าหรับบริษัทที่ติดต่อ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนตั้ งแต่ปี  2561 เป็นต้นไป) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลย้อนหลังไม่
เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน จ านวน 1 
ชุด  
- ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนางบแสดงสถานะการเงินย้อนหลัง 2 ปี จ านวน 
1 ชุด 
*หมายเหตุ : ส าหรับบริษัทที่ติดต่อยื่นขอขึ้นทะเบียน
ก่อนปี 2561 ใช้เงื่อนไขทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 1 
ล้านบาท) 

เอกสารแนบที่ 6 
(โดยต้องมี

วัตถปุระสงค์ของ
บริษัทเป็นไปตามข้อ 1 
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ

ขึ้นทะเบียน) 

5.4 ส าเนาบัตรประชาชนผู้ มี
อ านาจลงนาม MOU และส าเนา
บัตรประชาชนพยานที่ร่วมลง
นาม MOU อย่างละ 1 ชุด 

- ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง เพ่ือ
ใช้เป็นเอกสารในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือฯ ระหว่างบริษัทที่ผ่านการพิจารณาขึ้น
ทะเบียน เป็นบริษัทจัดการพลั งงาน  (ESCO) กับ
สถาบันพลังงานฯ  
- ส าหรับผู้ มีอ านาจลงนาม หมายถึ ง กรรมการ
ผู้จัดการ/ ประธานกรรมการ แต่หากไม่ใช่ผู้บริหาร
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจาก
กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการให้เป็นผู้ลง
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นามแทน  รวมถึงพยานที่ร่วมลงนามสามารถเป็น
ต าแหน่งใดก็ได ้แต่ต้องเป็นบุคลากรในบริษัท 

5.5 ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น ค ว า ม
ช า น า ญ /ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ 
(Specialization) การให้บริการ 
(Service) หรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท  

Company Profile หรือ Brochure ที่ เกี่ยวข้องกับ
บริษทั หรือเอกสารด้านความเชี่ยวชาญของบริษัท 
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5.6 ข้อมูลประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์
พลั งงาน  ที่ ด า เนิ นการให้ แก่
สถานประกอบการ 

บริษัทต้องแสดงรายละเอียดในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 5 โครงการ โดยมีข้อมูล
ของสถานประกอบการ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน การ
ให้ค าปรึกษาด้านพลังงาน การท า Energy Audit การ
จัดหาหรือตดิต้ังเทคโนโลยีด้านพลังงาน  
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5.7 ข้อมูลบุคลากรที่มีชื่ออยู่ใน
บริษัทเท่านั้น (แนบรายละเอียด
ประวัติบุคลากร) และส าเนา
ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) 

- ต้ อ งมี บุ ค ล าก รป ระจ าอย่ า งน้ อ ย  1  คน  ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 5 ปี 
และผ่านการด าเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
- คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีบุคลากรประจ า
ซึ่งเป็นผู้ที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่บริษัทให้บริการ  ได้แก่ สาขาไฟฟ้า 
เครื่องกล โยธา สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ 
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6 
 

ข้อมูลของโครงการอ้างอิงที่ด าเนินการให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับ
การยื่นขอขึ้นทะเบียนจะพิจารณาตามจ านวนสัญญาพลังงาน คือ 1 สัญญาต่อ 1 โครงการ) 
6.1 ชื่อบริษัทผู้ว่าจ้าง สถานที่ 
รูปถ่ายบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล เว็บไซต์ ชื่อผู้ประสานงาน
ในส่วนของผู้ว่าจ้างที่สามารถ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ 

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อ 6.1 และต้อง
ระบุข้อมูลผู้ประสานงานของสถานประกอบการอย่าง
น้อย 2 คน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และ
เบอรติ์ดต่อ 
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6.2 ชื่ อ โค รงก า ร  ม าต รก าร
อนุรักษ์พลังงานที่ ด าเนินการ 
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีพลังงาน

- ต้องแสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะด าเนินการ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 
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ที่ ใ ช้  ( ต้ อ ง เป็ น ข้ อ มู ล ก า ร
ด าเนินงานแล้วเสร็จย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี  และต้องติดตั้ งแล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ) 

- ต้องอธิบายหลักการท างานของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ท าให้เกิดผลประหยัด 
- ต้องแสดงสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความ
เสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิต หรือผลประหยัดพลังงาน 

 6.3 ร าย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น
โครงการที่ แสดงผลการการ
ด าเนินการทั้งหมด (Proposal) 
โดยแสดงวิธีการค านวณต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
- วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น  วั น ที่ สิ้ น สุ ด
โครงการ 
- มูลค่าโครงการทั้งหมด (หน่วย
เป็นบาท) ผลประหยัดที่ได้รับ 
(หน่วยเป็นด้านพลังงานไฟฟ้า/
ความร้อน) มูลค่าที่ประหยัดได้ 
(หน่วยเป็นบาท) และระยะเวลา
คืนทุน (ปี) 
**หมายเหตุ: มูลคา่ของโครงการ
ที่ใช้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ต่่ากว่า 
500,000 บาทต่อโครงการ 
 
- มูลค่าการจ้างที่ปรึกษา (มูล
ค่าที่ ที่ ป รึกษาได้ รับการจ้ าง) 
หน่วยเป็นบาท  
- การวิเคราะห์ผลประหยัดจาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

- ต้องแสดงแผนผังและค าอธิบายการท างานและ
ลักษณะการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการด าเนินโครงการ 
- ต้องแสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของ
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ในการด าเนินโครงการครอบคลุม 
1) ประเภทพลังงานทีใ่ช้ 

2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ 

3) ชั่วโมงการท างาน 

4) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ 

สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ

อากาศ ความส่องสว่าง เป็นต้น 

5) ราคาค่าพลังงาน 

- ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ ใช้ ในมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่จะใช้ในการค านวณผลประหยัด
พลังงาน 
- ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการค านวณผล
ประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อน
ปรับปรุง 

2) การค านวณ ปริมาณ การใช้พลั งงานหลั ง
ปรับปรุง 

3) การค านวณปริมาณพลังงานทีป่ระหยัดได ้
4) การค านวณผลประหยัดพลังงาน 
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- ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้
พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในการ
ค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ ์

3) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน 
ได้แก่ สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
อากาศ ความส่องสว่าง เป็นต้น 

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 
- ต้องแสดงข้อมูลจากการประเมินที่ใช้ในการค านวณ
ปริมาณการใช้พลั งงานหลั งปรับปรุงพร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลัง
ปรับปรุง 

2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงการท างานของเครื่องจักร
อุปกรณ ์

3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้
พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม 
เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง เป็นต้น 
     4) ราคาค่าพลังงานที่ประเมิน 

 6.4 ส า เน าสั ญ ญ าพ ลั ง ง าน 
(Energy Performance Contract: 
EPC) ในโครงการหรือมาตรการ
ที่ ด า เนิ น ก า ร ให้ กั บ ส ถ า น
ป ระก อบ ก ารท า งด้ าน ก าร
อนุรักษ์พลังงานอย่างน้ อย 1 
แห่ง โดยต้องด าเนินการติดตั้ง
แล้วเสร็จอย่างน้อย 6 เดือน 

- ต้องเป็นสัญญาที่ท าขึ้นอย่างถูกต้อง มีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายไทย 
- ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ านาจลงนาม ของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้ งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
พร้อมวันที่ที่สัญญามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
- ต้องแสดงความหมายและอธิบายค าจ ากัดความ ค า
นิยาม และค าเฉพาะต่าง ๆ ที่ใช้ในสัญญา ครอบคลุม
หัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) ผู้ว่าจ้าง (ผู้ประกอบการ) 
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลังงาน) 
3) เงินลงทุนของโครงการ 
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4) การใช้พลังงานฐาน 
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
6) ผลประหยัดจากโครงการ 

     7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V) 
- ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ
โครงการ 
- ต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัด
การพลั งงาน  และหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบ ของ
ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน 
- ต้องจัดท าแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล 

(Measurement and Verification Plan: M&V 

Plan) แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 

(EPC) 

- ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการ
รับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ  ต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงทางเทคนิค ได้แก่ การประเมิน
การใช้พลังงาน , การวิ เคราะห์และออกแบบด้าน
วิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี, 
การบริหารโครงการ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร/
อุปกรณ์ประหยัดพลั งงาน ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน 

• กรณีที่ เป็นสัญญารูปแบบการรับประกัน
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ  (Guaranteed 
Saving) จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขส าคัญ ใน
สัญญา ดังนี้ 
 - ต้ อ งก า ห น ด เงื่ อ น ไข ก าร รั บ ป ระกั น
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการอย่างชัดเจน และระบุ
จ านวนผลประโยชน์สุทธิ/ผลตอบแทนด้านพลังงานที่
รับประกัน โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือก าหนดเป็น
สูตรค านวณทีช่ัดเจน 
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ที ่ หัวข้อ ค าอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 
ล าดับการจัดเรียง

เอกสาร 
- ต้องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระเงิน

ชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการในกรณีที่ต่างจากข้อตกลง
ในสัญญา 

 

• กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบแบ่งผลประโยชน์
สุทธิของโครงการ (Shared Saving) จะต้องมีการ
ก าหนดเงื่อนไขส าคัญในสัญญา ดังนี้ 

- ต้องมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของ
โครงการและก าหนดผลตอบแทนจากการด าเนิน
โครงการฯ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงาน ที่
เป็นที่ยอมรับทั้ งสถานประกอบการและบริษัทจัด
การพลังงาน 

- ต้ อ ง มี ก า ร ร ะ บุ ข้ อ ต ก ล งที่ จ ะ ช า ร ะ
ค่าตอบแทนจากผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
ระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 
 
ห ม าย เห ตุ : ใน สั ญ ญ าทั้ ง รู ป แ บ บ รั บ ป ร ะ กั น
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 
และแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared 
Saving) หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือสูตร
ค านวณจ านวนเงินการประกันในภายหลัง จะต้องมี
หนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท า
เป็นข้อตกลงแนบทา้ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 
• กรณีทีเ่ป็นสัญญารูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  

การประกันค่าพลังงาน หรือต้นทุนสาธารณูปโภค 
(Guaranteed Rebate/Chauffage) จะต้องมีการ
ก าหนดเงื่อนไขส าคัญในสัญญา ดังนี้ 
 - หากเป็นสัญญาพลังงานรูปแบบการประกัน
ค่าพลังงาน ต้องก าหนดปริมาณข้ันต่ า คุณสมบัติขั้นต่ า 
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ที ่ หัวข้อ ค าอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 
ล าดับการจัดเรียง

เอกสาร 
และราคาของพลั งงาน ที่ บริษั ทจัดการพลังงาน
รับประกันการผลิตพลังงานราคาตามที่ตกลงให้สถาน
ประกอบการ 

 6.5 ส าเนารายงานการตรวจวัด
และพิสูจน์ผล (Measurement 
and Verification: M&V)  โ ด ย
ต้องมีการลงนามยอมรับผลการ
ตรวจวัดฯ จากสถานประกอบการ 

บริษัทฯ จะต้องมีความสามารถในการออกแบบและ
ด าเนินการ ในกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล หรือ 
M&V ที่เป็นไปตามแนวทางสากลและชัดเจนรวมถึง
เป็นที่ยอมรับได้ระหว่างคู่สัญญา โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
- จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลโดยแนบ
ท้ายสัญญาพลังงาน (EPC) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ งของ
สัญญา 
- แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการของ
สถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ 
- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม 
และจัดท า M&V Plan  
- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล 
- ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง 
- จัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล พร้อมกับ
รบัรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่ได้รับ 

เอกสารแนบที่ 15 

 6.6 ส าเนารายงาน/ข้อมูลการ
ติดตามผลภายหลังการติดตั้ ง
อุปกรณ์หรือระบบของโครงการ
อนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ 

ซึ่งจะเป็นเอกสารหลังจากการจัดท ารายงานตรวจวัด

และพิสูจน์ผลแล้วนั้น ระหว่างการเดินเครื่อง และการ

ซ่อมบ ารุงให้กับสถานประกอบการ (Operation and 

Maintenance) ตลอดระยะเวลาของสัญญาพลังงานที่

ระบุไว้ อาทิ ระยะเวลาทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 

1 ปี 

เอกสารแนบที่ 16 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารธุรกิจ เช่น โรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
สถานศึกษา อาคารส านักงาน เป็นต้น หรือ อาคารของหน่วยงานราชการ ซึ่งสถานประกอบการในที่นี้ไม่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา
ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ โดยสถาบันพลังงานฯ จะไม่นับเป็นผลการด าเนินงานในรูปแบบ ESCO 
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5. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
 หลังจากท่ีบริษัทไดข้ึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน จะได้รับใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งใบรับรองฯ จะมีอายุนับตั้งแต่วันที่ขึ้น
ทะเบียนฯ และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ขึ้นทะเบียนฯ ดังนั้น บริษัทจัดการพลังงานจะต้องด าเนินการต่อ
อายุใบรับรองฯ กับสถาบันพลังงานฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

5.1 บริษัทจัดการพลังงานจะต้องด าเนินการต่ออายุใบรับรองฯ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของ
สถาบันพลังงานฯ พร้อมลงนามในเอกสาร และจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรองฯ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ประกอบด้วย 

  1) แบบตรวจสอบข้อมูล (Checklist) ประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัท
จัดการพลังงาน โดยผู้ประสานงานหรือผู้บริหารลงนามในเอกสารดังกล่าว 

2) แบบค าขอต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (แบบค าขอต่ออายุใบรับรอง  
ESCO) โดยผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารดังกล่าว 
 5.2 บริษัทจัดการพลังงานจะต้องจัดส่งผลการด าเนินโครงการที่ได้จัดท าในรูปแบบ EPC ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย 1 โครงการ (พร้อมกับเอกสารในข้อ 5.1) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ Excel) โดย
เป็นผลการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคมของปีก่อนหน้า ถึง 30 พฤศจิกายนของปีปัจจุบัน เพื่อ
ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบรับรองฯ ในปีถัดไป  

5.3 กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานไม่มีผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ  EPC ยังคงสามารถต่ออายุ
ใบรับรองฯ ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

- กรณีที่ 1 สามารถส่งผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ  Non EPC ที่ด าเนินการเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่มีผลงานในรูปแบบ EPC  

- กรณีที่ 2 สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีผลการด าเนินโครงการใดๆ ทั้งในรูปแบบ EPC 
และ Non EPC เป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากปีท่ีมีผลงานในรูปแบบ EPC 

5.4 บริษัทจัดการพลังงานจะต้องจัดส่งหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) เพ่ือประกอบการออกใบรับรองฯ ในส่วนของชื่อนิติ
บุคคล และท่ีตั้งส านักงานให้ถูกต้อง 
 5.5 กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคลส าหรับการออกใบรับรองฯ 
จะต้องด าเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  
  
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการพลังงานที่ไม่ด าเนินการส่งข้อมูลและไม่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
โครงการตามข้อที่ 5 สถาบันพลังงานฯ จะด าเนินการตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุม
คุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 : เงื่อนไขและข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพ 
การต่ออายุใบรับรองฯ จะมีการแบ่งสถานะบริษัทจัดการพลังงานออกเป็น 4 สถานะ คือ ต่อทะเบียน รอต่อทะเบียน ไม่ต่อทะเบียน และถอดถอน เพ่ือให้บริษัทจัด

การพลังงานมีแนวทางปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน การได้รับสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมกับงานหรือกิจกรรมของสถาบันพลังงานฯ ตลอดจนสร้าง ความน่าเชื่อถือต่อ
ผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ESCO โดยมีข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

ที ่ สถานะ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพ หมายเหตุ 

1 ต่อทะเบียน ESCO จะต้องยื่นแบบค าขอต่ออายุใบรับรองฯ และ
จัดส่งผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ EPC และ/
หรือรูปแบบ Non EPC ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 
วัน กอ่นวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรองฯ 

• ESCO จะด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบรับรองฯ ได้  ต่อเมื่ อสถาบันพลังงานฯ ยืนยัน
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบแบบค าขอ
ต่ออายุใบรับรองฯ แล้วเท่านั้น  

• สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 
1 ฉบับ ภายหลังจาก ESCO ช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบรับรองฯ เรียบร้อยแล้ว และจะแสดงผล
ส ถ า น ะ ข อ ง  ESCO ร า ย นั้ น  ๆ  ใ น เว็ บ ไ ซ ต์ 
thaiesco.org ว่า “ต่อทะเบียน” 

• ส าหรับ ESCO ที่มีสถานะ “ต่อทะเบียน” จะมีสิทธิ์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ของสถาบัน
พลังงานฯ ได้แก่ การออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา 
การร่วมเป็นวิทยากร การสมัครเพ่ือขอใบรับรอง
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ที ่ สถานะ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพ หมายเหตุ 

มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย (CoP Certificate) โดยสิทธิ์ ในการเข้าร่วมจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกจิกรรม 

2 รอต่อทะเบียน ESCO ที่ไม่ด าเนินการส่งข้อมูลผลการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี (นับจากปีที่มีผลงานใน
รูปแบบ EPC) 
  

• ESCO ที่ส่งผลการด าเนินงานโครงการฯ หลังจาก
ใบรับรองฯ หมดอายุ สถาบันพลังงานฯ จะแสดงผล
ส ถ า น ะ ข อ ง  ESCO ร า ย นั้ น  ๆ  ใ น เว็ บ ไ ซ ต์ 
thaiesco.org ว่า “รอต่อทะเบียน”  

• ESCO ที่สถานะ “รอต่อทะเบียน” สถาบันพลังงานฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO ได้แก่ การร่วมออกบูธนิทรรศการ การร่วม
เป็นวิทยากรในงานสัมมนา/อบรมต่าง ๆ ของสถาบัน
พลังงานฯ ตามท่ีระบุไว้ในสถานะ “ต่อทะเบียน”  

- หาก ESCO ต้องการต่ออายุใบรับรองการ
เป็นบริษัทจัดการพลังงาน ให้มีการส่งข้อมูล
ย้อนหลังนับตั้งแต่ปทีี่ขาดการส่ง  
  

3 ไม่ต่อทะเบียน ESCO ที่มีสถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” จะพิจารณาจาก 
4 กรณี ดังนี้ 

• กรณีที่ 1 ESCO ที่ไม่มีผลการด าเนินโครงการใน
รูปแบบ EPC แต่มีผลการด าเนินโครงการใน
รูป แบบ  Non EPC ที่ มี ระยะ เวลาต่ อ เนื่ อ ง
มากกว่า 5 ปี นับจากปีที่มีผลงานในรูปแบบ 

ESCO ที่มีสถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” สถาบันพลังงานฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO ของสถาบันพลังงานฯ ตามที่ระบุไว้ในสถานะ 
“ต่อทะเบียน” นอกจากนี้ จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูล
ของ ESCO รายนั้น ๆ ผ่านเว็บไซต์ thaiesco.org ได้ 
และจะพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองเป็น

• ESCO รายใดถูกสถาบันพลังงานฯพิจารณา
ถอดถอนเนื่องจากกรณีที่ 3 จะไม่สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนฯ ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน
พลั งงานฯ ภายในระยะเวลา 6 เดื อน 
นับตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาให้ถอดถอนชื่อ
จากการรับรอง ESCO รายนั้น ๆ 
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EPC 

• กรณี ที่  2 ESCO ที่ ไม่ มี ผ ล ก ารด า เนิ น งาน
โครงการใด ๆ ทั้ งในรูปแบบ EPC และ/หรือ
รูป แบบ  Non EPC ที่ มี ระยะ เวลาต่ อ เนื่ อ ง
มากกว่า 3 ปี นับจากปีที่มีผลงานในรูปแบบ 
EPC 

• กรณีที่ 3 ESCO ที่มีสถานะ “รอต่อทะเบียน” 
และไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาทีก่ าหนด  

• กรณีที่ 4 ESCO ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้
ทิ้งงานของทางราชการ หรือเคยต้องค าพิพากษา
ถึงที่สุดว่าได้กระท าการด าเนินการผิดเงื่อนไข/
สัญญา 

บริษัทจดัการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ ต่อไป  • ESCO รายใดถูกสถาบันพลังงานฯพิจารณา
ถอดถอนเนื่องจากกรณีที่ 4 จะไม่สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนฯ ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน
พลังงานฯ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่
วันที่มีการพิจารณาให้ถอดถอนชื่อออกจาก
การรับรอง ESCO รายนั้น ๆ 

4 ถอดถอน สถาบันพลังงานฯ จะรวบรวมรายชื่อ ESCO ที่มี
สถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” ให้คณะท างานโครงการฯ 
พิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองเป็นบริษัท
จัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ 

การพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลั งงานของสถาบันพลั งงานฯ ของ
คณะท างานโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

• ESCO ที่มีสถานะ “ถอดถอน” จะไม่มีสิทธิ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO ของสถาบันพลังงานฯ ตามที่ระบุไว้
ในสถานะ “ต่อทะเบียน” นอกจากนี้ จะไม่
สามารถเรียกดูข้อมูลของ ESCO รายนั้น ๆ 
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ผ่ าน เว็ บ ไซต์  thaiesco.org ได้  แ ล ะ ไม่
สามารถอ้างสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน
พลังงานฯ ในการยื่นขอรับการสนับสนุน
ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO จาก
ภาครัฐและเอกชน รวมถึ งไม่ สามารถ
น า เส น อ งาน ต่ อ ส ถ าน ป ระก อ บ ก าร 
ตลอดจนการถอดรายชื่อออกจากเว็บไซต์ 
thaiesco.org อีกด้วย  

• หากต้องการให้สถาบันพลังงานฯ รับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลั งงาน จะต้อง
ด าเนิ นการยื่นขอขึ้นทะเบี ยนใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ของสถาบันพลังงานฯ  

5 - ESCO ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ส่งข้อมูลภายหลังจบ
กิจกรรมนั้น ๆ 

สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งต่อไปตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามมติของ
คณะท างานโครงการฯ 

ESCO ที่ มี การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วม
กิจกรรม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องมีการ
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ และจะมี
การแจ้งให้สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
เพ่ือน าไปแจ้งแก่สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ
ต่อไป 
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6. สิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
 6.1 การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ เพ่ือเป็นช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล
ข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ ESCO จากภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ หรือข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
 6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ด าเนินการโดย
สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่น Thailand ESCO Fair, ESCO 
Forum ส าหรับผู้บริหาร, ESCO Business Matching และกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการเงิน กิจกรรมฝึกอบรมธุรกจิ ESCO เป็นต้น 
 6.3 การเข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 
Practice: CoP) เพ่ือขอรับใบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO (CoP Certificate) และมีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น (Excellent ESCO Awards) ในงาน Thailand ESCO Fair  

6.4 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการเงินโดยเฉพาะส าหรับ
ธุรกิจ ESCO เช่น โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน, โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า, การยกเว้นสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร (Board of 
Investment: BOI) เป็นต้น โดยเงือ่นไขการสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ 
 6.5 การขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการเงินโดยเฉพาะ
ส าหรับธุรกิจ ESCO เช่น ธนาคารต่าง ๆ ที่มโีปรแกรมสินเชื่อด้านพลังงานหรือสินเชื่อด้านธุรกิจ ESCO เป็นต้น 
โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้น ๆ 
 6.6 การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยส าหรับสมาชิกประเภทสามัญ โดยใช้
ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานเป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิกดังกล่าว 
 
7. การช าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
 7.1 อัตราค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบียนและการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
  (1) ค่าธรรมเนียมขึน้ทะเบียน (ปีแรก)   2,500 บาท (รวม VAT) 
  (2) ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับรองฯ (ตั้งแตป่ีที่ 2 เป็นต้นไป) 2,500 บาท (รวม VAT) 
 
 7.2 วิธีการช าระเงิน 

(1) โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขา
ไทยเบฟ ควอเตอร์ เลขที่ 009-1-70874-5 

(2) ส่ งใบ  Pay in พร้อมระบุ ชื่ อ  ที่ อยู่ ของบริษัท ในการออก ใบ เสร็จรับ เงิน  มายั ง 
คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ ที่อีเมล admin@thaiesco.org หรือ escocenter.iie@gmail.com โทรศัพท์ 
0-2345-1250-51 (กรณีที่ส่งแล้วกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพลังงานฯ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร) 
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 7.3 ระยะเวลาในการช าระเงิน 
  ไม่เกิน 15 วันท าการ นับจากวันที่สถาบันพลังงานฯ ด าเนินการออกใบแจ้งหนี้ 
 
 7.4 ข้อมูลที่ใช้ในการช าระเงิน 

ที่อยู่ของบริษัท เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท และอีเมลติดต่อของผู้ประสานงาน 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสรุปข้อมูลส าหรับบริษัททีข่อขึ้นทะเบียน

เป็นบริษัทจัดการพลังงาน
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แบบสรุปข้อมูล 
ส าหรับบริษัทที่ขอข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน  

 
        
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น  

1.1 บริษทัท่ียื่นขอขึ้นทะเบียน      

ชื่อบริษัท:  

ผู้ประสานงาน :   ต าแหน่ง:  

โทรศัพท์:  โทรสาร:  มือถือ:  

E-mail:                               ทุนจดทะเบียน                          ล้านบาท 
                  

1.2 ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้ด าเนินการตามรูปแบบสัญญาพลังงาน (EPC)  

     1.2.1 ชื่อสถานประกอบการ:  

     1.2.2 ที่ตั้ง :  เลขที่  หมู่   ซอย  

  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เมือง  จังหวัด  

 รหัสไปรษณีย์     

     1.2.3 ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ  

            ชื่อ-สกุล :  ต าแหน่ง :  

             โทรศัพท:์  E-mail:  

     1.2.4 ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ   

            ชื่อ-สกุล :  ต าแหน่ง :  

            โทรศัพท์:  โทรสาร:  

            มือถอื:  E-mail:  
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1.2.5 ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย ช่อง  ที่ปรากฎอยู่หน้าข้อความ) 

 เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท.....  (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามประเภท 

 อุตสาหกรรม) 

 สิ่งทอ    โลหะ   อโลหะ   

 ยานยนต์    เคมี    อิเล็กทรอนิกส์  

 อาหารและเครื่องดื่ม   ไม ้    เครื่องจักรและอุปกรณ์    

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ..................................... 
 

 เป็นอาคาร ประเภท........ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามประเภทอาคาร) 

 โรงแรม    ศูนย์การค้า   อาคารส านักงาน 

  สถานศึกษา    สถานพยาบาล  สถาบันการเงิน  

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนที่ได้ด าเนินการให้แก่สถานประกอบการ 

2.1 ข้อมูลส าหรับโครงการที่ด าเนินการให้สถานประกอบการ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และใส่

เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามข้อที่ 2.1.2 – 2.1.8) 

      2.1.1 ชื่อโครงการที่ได้ด าเนินการ  
 

      2.1.2 ประเภทโครงการ:   โครงการอนุรักษพ์ลังงาน/เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

     โครงการด้านพลังงานทดแทน 
 

      2.1.3 ประเภทพลังงานของโครงการที่ด าเนินการ:  โครงการด้านพลังงานไฟฟ้า 

        โครงการด้านพลังงานความร้อน  
 

2.1.4 ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการ (ถ้ามีโปรดใส่ครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ปรากฎอยู่

หน้าข้อความ) 

 ถ่านหิน  NGV  LPG  น้ ามนัเตา  น้ ามันดีเซล  ก๊าซชีวภาพ

  ฟืน   ถ่าน   แกลบ  ชานอ้อย  ขี้เลื่อย  ขยะ 

 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
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     2.1.5 จ านวนมาตรการ/เทคโนโลยีท่ีได้ด าเนินการทั้งหมดจากการใช้บริการ ESCO 

  1 มาตรการ   2 มาตรการขึ้นไป (โปรดระบุจ านวนมาตรการ................) 
 

2.1.6 มาตรการที่ด าเนินการให้สถานประกอบการ และเทคโนโลยีท่ีใช้ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง 

 หน้าชื่อมาตรการ และโปรดระบุชื่อเทคโนโลยี/อุปกรณ์ตรงตามกับมาตรการที่เลือก โดยระบุเป็นชื่อเต็ม

ของเทคโนโลยี/อุปกรณ์) 

มาตรการ 
ชื่อเทคโนโลยีที่ใช้/ชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ 

และสรุปหลักการท างานของเทคโนโลยี 

 Absorption Chiller  

 Air Compressor   

 Air conditioning System (Chiller)  

 Air conditioning System (Split Type)  

 Boiler  

 Cogeneration  

 Energy Consulting  

 Energy Management System  

 Evaporative Cooling System  

 Heat pipe  

 Heat Pump  

 High Efficiency Motor  

 Insulation  

 Lighting   

 Motor Control  

 Ozone  

 Solar Cell   

 Voltage Regulator  

 VSD  

 Waste Heat Recovery  

 other (โปรดระบุ..............................)  
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2.1.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการ 

 สถานประกอบการลงทุนเอง    ESCO เป็นผู้ลงทุน 

 ใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคาร/สถาบันการเงิน (โปรดระบุชื่อแหล่งเงินทนุ)..................................... 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
 

2.1.8 รูปแบบสัญญาพลังงาน (EPC) ที่ลงนามระหว่างสถานประกอบการกับบริษัทจัดการพลังงาน  

 แบบรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving)  

 แบบแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Shared Saving) 

  แบบประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................... .... 
 

2.1.9 เงื่อนไขการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/การแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/การ

ประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ที่ระบุใน

สัญญา EPC (โดยระบุข้อมูลและตัวเลขท่ีรับประกันตามเงื่อนไขข้อความในสัญญา EPC) 

 

- เงื่อนไขการรับประกันผล/การแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

- ความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรลงทุน ผลประหยัด และระยะเวลำคืนทุน (กรุณำกรอกข้อมูลในข้อ 3.1 – 3.2 ให้ครบถ้วน) 
 

3.1 ข้อมูลกำรลงทุน ผลประหยดั และระยะเวลำคืนทุน โดยกรอกข้อมูลตำมที่ระบุในสัญญำพลังงำน (EPC) 

3.1.1 มูลค่าการลงทุนโครงการ (ข้อมูลตามที่ระบุในสัญญา)  บาท 

3.1.2 พลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี    

     3.1.2.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดไดต้่อปี  kWh 

     3.1.2.2 พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ต่อปี (ระบุชนิดเชื้อเพลิง       )   

                      **คิดเป็นปริมาณ  (ระบหุน่วย) 

                          **หรือ   MJ 

   

3.1.3 ผลประหยัดด้านค่าใช้จ่ายต่อปี   บาท 

3.1.4 ระยะเวลาคืนทุน   ปี 

   
 

3.2 ข้อมูลกำรลงทุน ผลประหยัด และระยะเวลำคืนทุน โดยกรอกข้อมูลตำมที่ระบุในรำยงำน M&V 
3.2.1 มูลค่าการลงทุนโครงการ (ข้อมูลตามที่ระบุในสัญญา)  บาท 

3.2.2 พลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี    

     3.2.2.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดไดต้่อปี  kWh 

     3.2.2.2 พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ต่อปี (ระบุชนิดเชื้อเพลิง       )   

                      **คิดเป็นปริมาณ  (ระบหุน่วย) 

                          **หรือ   MJ 

   

3.2.3 ผลประหยัดด้านค่าใช้จ่ายต่อปี   บาท 

3.2.4 ระยะเวลาคืนทุน   ปี 

   

หมำยเหตุ : 1) กรณีที่มีการด าเนินโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในขอ้ท่ี 3.1.2.2 และ 3.2.2.2 
 2) กรณีที่มีการด าเนินโครงการด้านพลังงานความร้อน กรุณากรอกข้อมูลในข้อ 3.1.2.2 และ 3.2.2.2 ให้ครบถว้น    

ระบุชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช้ และกรอกรายละเอียดพลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ทั้งในส่วนปริมาณและระบุหน่วย
พลังงานให้ชัดเจน รวมถึงกรุณาท าการแปลงหน่วยให้เป็นหน่วย MJ/ปี (ตามที่มีสัญลักษณ์ **) 
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3.3 ผลกำรประหยัดพลังงำนภำยหลังกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V) โดยเทียบกับเป้ำหมำยท่ี ESCO ระบุ

ไว้ในสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)  

 ได้เกินเป้าหมาย     ได้ตามเป้าหมาย  

 ต่ ากว่าเป้าหมายแต่ไม่ต่ ากว่า 80%   ต่ ากว่าเป้าหมายที่ระบุใน EPC (ต่ ากว่า 80%) 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V) (โปรดใส่เครื่องหมำย 

 ลงในช่อง  ที่ปรำกฎอยูห่น้ำข้อควำม) 

4.1 แนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลตำมทำงเลือกทีก่ ำหนดใน IPMVP 

 Option A: วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key Parameters) 

      Option B: วัดตัวแปรทุกตัวแยกรายมาตรการ (Retrofit Isolation: Measure All Parameters) 

   Option C: การวิเคราะห์จากปริมาณการใช้พลังงานโดยรวม (Whole Facility) 

      Option D: แบบจ าลอง (Calibrated Simulation) 

 

4.2 หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V) 

 ด าเนินการโดยบริษัทด าเนินการเอง  

 ด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน) ...................................  

 

4.3 ผลงำนที่เคยด ำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน/พลังงำนทดแทน อย่ำงน้อย 5 ผลงำน 

ที ่ รำยชือ่สถำนประกอบกำร 
ชื่อมำตรกำร/ 

ชื่อโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 

เงินลงทุน 

(บำท) 

ผลประหยัด 

(หน่วยพลังงำน/ปี) 
คืนทุน (ปี) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 


