
แนวทางลดการใช้พลงังานด้วย ESCO 

และมาตรฐานการทาํงานสาํหรบั

บริษทัจดัการพลงังานไทย

โดย

นายรวิวฒัน์ พนาสนัติภาพ

อปุนายกสมาคมบริษทัจดัการพลงังานไทย
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หวัข้อบรรยาย

2

บริษทัจดัการพลงังาน (Energy Service Company: ESCO) 1

2

มาตรฐานการดาํเนินงานบริษทัจดัการพลงังานไทย3

รปูแบบสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC)
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บริษทัจดัการพลงังาน 

(Energy Service Company: ESCO) 



รูจ้กักบัคําว่า

“บริษทัจดัการพลงังาน (Energy Service Company: ESCO)”

บริษทัจัดการพลงังาน คือ บริษัทที่ทาํธุรกิจให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือ

พลังงานทดแทน ให้บริการครบวงจร 

 การบริการจะครอบคลุมถึง การให้คาํปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การ

ออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอปุกรณ ์และดาํเนินงานสาํหรับโครงการ

อนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการด้าน

พลังงาน

 การดําเนนิงานของ ESCO ต้องมี 

(1) สญัญารับประกนัผลการดาํเนินงาน (EPC) 

(2) กระบวนการตรวจวัดและพิสจูน์ผลการดาํเนินการ (M&V)
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ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัธรุกิจ ESCO

5

ผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ บรษิทัจดัการพลงังาน              

(Energy Service Company; ESCO)

ผูร้บับริการ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการต่างๆ ทีต่อ้งการใช้

บรกิารดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานและ/หรอืพลงังาน

ทดแทนจาก ESCO 

แหล่งทนุ เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนเงนิลงทุนเพือ่การ

อนุรกัษพ์ลงังานและ/หรอืพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ 

สถาบนัการเงนิ ธนาคาร หรอื ESCO เป็นตน้



การให้บริการครบวงจรของ ESCO

ตรวจสอบ ตรวจวดัและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน 

จดัเตรยีมขอ้เสนอโครงการ/ออกแบบดา้นวศิวกรรม

การจดัหาแหล่งทุนสาํหรบัโครงการ

จดัหาหรอืชว่ยจดัหาอุปกรณ์ การตดิตัง้ การก่อสรา้ง การควบคุม และการซ่อมบาํรงุ

การบรหิารโครงการ

ตรวจสอบและประเมนิผลการประหยดัพลงังานของโครงการ

 ฝึกอบรม และใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษพ์ลงังาน

 รบัประกนัผลการประหยดัพลงังาน

ชดเชยสว่นต่าง กรณผีลการประหยดัไมเ่ป็นตามขอ้ตกลง
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รปูแบบสญัญาพลงังาน 

(Energy Performance Contract: EPC)



รปูแบบสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC)
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1. การรบัประกนัผลประหยดั (Guaranteed Saving)

ผูร้บับรกิารลงทุนและทาํการกูเ้งนิจากแหล่งทุนโดยตรง พรอ้มกบัมกีารจดัทาํสญัญา
พลงังานระหวา่งผูกู้ก้บัแหล่งทุนโดยม ีESCO รบัประกนัผลการประหยดัพลงังานใหผู้กู้ว้า่คา่
พลงังานทีส่ามารถประหยดัไดข้องโครงการจะเทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ใชจ้า่ยทีผู่ร้บับรกิารจะตอ้ง
จา่ยในการลงทุน 

            
ถ้าหากค่าพลงังานที่ประหยดัได้จรงิตํ่า
กว่าผลประหยัดที่กํ าหนดในสัญญา
รบัประกนัฯ แล้ว ESCO จะเป็นผูอ้อก
เงนิส่วนที่ขาดให้กบัผู้บรกิาร แต่ในทาง
ตรงข้าม หากผลการประหยดัสูงกว่าที่
กาํหนด ผูร้บับรกิารตอ้งแบ่งวงเงนิสว่นที่
ประหยดัน้ีใหก้บั ESCO 



2. การแบง่ปันผลประหยดั (Shared Saving)

รปูแบบน้ี ESCO เป็นผูล้งทุน และรบัความเสีย่งคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดล้งทุนก่อนแลว้นําเอา

ผลประโยชน์สทุธขิองโครงการทีส่ามารถดาํเนินการไดม้าแบง่ผลประโยชน์ระหวา่ง ESCO กบั

ผูร้บับรกิาร ตามขอ้ตกลงในสญัญาพลงังาน โดยองคป์ระกอบสาํคญัของสญัญารปูแบบแบง่ผล

ประหยดัพลงังาน (Shared Saving) 
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รปูแบบสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC)

สดัส่วนของจํานวนเงนิตอบแทน

จากการประหยดัพลงังานที่ต้อง

แบ่งให้ ESCO จะมากกว่า

รปูแบบแรก เพราะ ESCO ตอ้ง

แบกรบัความเสีย่งและค่าใชจ้า่ยที่

ไดล้งทุนใหก้่อน



3. การประกนัค่าพลงังาน (Guaranteed Rebate, Chauffage)

รปูแบบน้ีผูร้บับรกิารหรอื ESCO เป็นผูล้งทุนกไ็ด ้โดย ESCO จะเป็นผูร้บัประกนัในการผลติ

พลงังานตามราคาทีต่กลงใหก้บัผูร้บับรกิาร ซึง่ ESCO จะเขา้ไปปรบัปรุงตดิตัง้อุปกรณ์จ่ายพลงังาน

และเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบระบบการจา่ยพลงังานตลอดระยะเวลาในสญัญา ผูร้บับรกิารมหีน้าทีจ่า่ยเงนิ

ตอบแทนเป็นคา่พลงังานตามขอ้ตกลงในสญัญา 
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รปูแบบสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC)

สญัญาลกัษณะน้ีมกัจะมรีะยะเวลาทีน่าน

กว่าสญัญาการประหยดัพลงังานทัง้สอง

แบบก่อนหน้าน้ี การประหยดัพลงังาน

จะมมีากว่าเพราะว่า ESCO ตอ้งลงทุน

และดูแลระบบ พร้อมทัง้แบกรบัความ

เสีย่งและคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดล้งทุนใหก้่อน
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มาตรฐานการดาํเนินงานบริษทัจดัการพลงังานไทย

ความสาํคญัของการกาํหนดมาตรฐานบริษทัจดัการพลงังาน

บริษทัจดัการพลงังาน : สามารถพฒันาศกัยภาพของธุรกจิ ESCO ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในวง

กวา้ง 

สถานประกอบการ : เกดิความเชือ่มัน่ และสามารถพจิารณาเลอืกใชบ้รกิารบรษิทั ESCO ที่

มคีุณภาพไดด้ว้ยตนเอง  

แหล่งเงินทุนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง : เกดิความเชื่อถอืและสามารถขอรบับรกิารดา้น

สนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิหรอืแหล่งเงนิทุนดว้ย 
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ESCO ต้องมีคณุสมบติัอะไรบา้ง ?



1. มีสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract; EPC)

2. มีการตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั (Measurement and Verification; M&V)

3. มีความรบัผิดชอบต่อความเส่ียงทางเทคนิค

4. องคก์รมีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ

5. มีความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทนุ

6. มีความสามารถทางการเงิน

คุณสมบติัของ ESCO

14



คณุสมบติัหลกัของบริษทัจดัการพลงังาน

มสีญัญารบัประกนัผลประหยดัด้านพลงังานให้แก่สถานประกอบการ ทีม่กีารรบัประกนั

ผลการประหยดัทีช่ดัเจน ควรตอ้งมอีย่างน้อย 1 แห่งต่อปี สญัญารบัประกนัผลประหยดัจะต้องมี

ความชดัเจนในสญัญาครบทัง้ 8 ข้อ ดงัน้ี

(1) วตัถุประสงคข์องสญัญา 

(2) วธิกีารดาํเนินการตามโครงการ 

(3) การรบัประกนัผลประหยดั/แบ่งผลประหยดั /เงือ่นไขในการรบัประกนั

(4) การจดัการพลงังานตามโครงการ 

(5) ระยะเวลาการรบัประกนัผลตอบแทน/ผลประโยชน์

(6) การวางหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา

(7) เงือ่นไขการบอกเลกิสญัญา /การแกไ้ขสญัญา/ คา่ปรบั

(8) การรบัผดิชอบค่าเสยีหาย/การขยายเวลาการรบัประกนั
15

1. สญัญาพลงังาน (Energy Performance Contracting; EPC)



คณุสมบติัหลกัของบริษทัจดัการพลงังาน (ต่อ)

ESCO จะต้องมคีุณสมบตัิ มคีวามสามารถในการออกแบบ และดําเนินการ ในกระบวนการ

ตรวจวดัและพสิจูน์ผลประหยดั (M&V) ทีไ่ดม้าตรฐานทีช่ดัเจนและสามารถเป็นทีย่อมรบัไดร้ะหวา่งคูส่ญัญา

จดัทําขอ้ตกลงการตรวจวดัและพสิูจน์ผลประหยดัโดยแนบท้ายสญัญาพลงังาน เพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของสญัญา

แสดงขอ้มลูพลงังานและรายละเอยีดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวดัฯ

เลอืกแนวทางการตรวจวดัและพสิจูน์ผลประหยดัทีเ่หมาะสม และจดัทาํ M&V Plan

แสดงวธิกีารตรวจวดัฯ และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจวดัฯ ทีไ่ดม้าตรฐานสากล

ตรวจวดัและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง

จดัทาํรายงานการตรวจวดัและพสิจูน์ผลประหยดั พรอ้มกบัรบัรองรายงานการตรวจวดัและพสิจูน์ผล

การใชพ้ลงังาน
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2. การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน (Measurement & Verification; 
M&V)



1. ความสามารถทางด้านเทคนิค 

 ตอ้งมปีระสบการณ์ในดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และมคีวามเชีย่วชาญดา้นพลงังานโดยตรง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในดา้นมาตรการทีส่ถานประกอบการตอ้งการอนุรกัษ์พลงังาน

 ระยะเวลาการดาํเนินการของบรษิทั (ปี) ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน อยา่งน้อย 1 ปี ขึน้ไป

 จาํนวนเทคโนโลยดีา้นพลงังานทีบ่รษิทัจดัการพลงังานสามารถดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัสถาน

ประกอบการ

 ความเชีย่วชาญเฉพาะทางของบรษิทั รางวลั / ประกาศเกยีรตคิุณทีเ่กีย่วขอ้ง ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา

 ผลประหยดัพลงังานเทยีบกบัสญัญาพลงังาน         

คณุสมบติั (รอง) ของบริษทัจดัการพลงังาน
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การรบัผดิชอบความเสีย่งทางเทคนิค ประกอบดว้ย 2 ดา้น คอื

(1) ความรบัผดิชอบความเสีย่งทางเทคนิคดา้นผลประหยดัของโครงการ สามารถประเมนิการ

ใชพ้ลงังาน การวเิคราะห ์และออกแบบดา้นวศิวกรรม การคดัเลอืกชนิดและขนาดของเทคโนโลย ีการ

บรหิารโครงการ (มใิช่เพยีงรบัประกนัประสทิธภิาพของอุปกรณ์) ซึ่งหากผลประหยดัของโครงการที่

สามารถดําเนินการไดจ้รงิตํ่ากว่าผลประหยดัทีก่ําหนดในสญัญาพลงังานแลว้ ESCO จะเป็นผูช้ดเชย

สว่นทีข่าดใหก้บัสถานประกอบการ 

(2) ความรบัผดิชอบความเสีย่งทางเทคนิคดา้นประสทิธภิาพของเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ประหยดั

พลงังาน โดยรบัผดิชอบตลอดระยะเวลาในการรบัประกนั
18

2. ความรบัผิดชอบต่อความเส่ียงทางเทคนิค 

คณุสมบติั (รอง) ของบริษทัจดัการพลงังาน (ต่อ)



บรษิทั ESCO ตอ้งมบุีคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญ และมผีลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

และได้รบัการรบัรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านพลงังาน ประจําอยู่ในองค์กร 

นอกจากน้ีตอ้งมบุีคลากรในดา้นบรหิารโครงการและสญัญา งานบรหิารการเดนิระบบ และซ่อมบํารุง อกีทัง้

ต้องมผีู้ที่มคีวามรู้ ความชํานาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการอนุรกัษ์พลงังาน โดยบุคลากรในบรษิทัจดัการพลงังานควรจะมคีุณสมบตดิงัน้ี

- ประสบการณ์การทาํงานดา้นอนุรกัษ์พลงังานของบุคลากรประจาํรวมกนัขัน้ตํ่า 5 man-yr (ปี) 

- มกีารพฒันาและสง่เสรมิบุคลากรเกีย่วกบังานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานอย่างเป็นระบบ เพื่อสง่เสรมิ

  ศกัยภาพของบุคลากรและเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน เชน่ การฝึกอบรมภายในและภายนอก

- คุณภาพของบุคลากร (บรษิทัจะตอ้งมวีศิวกรทีม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม   

  (ใบ กว.) ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 1 คน) หรอืวทิยาศาสตรพ์ลงังาน
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3. ความสามารถของบคุลากร

คณุสมบติั (รอง) ของบริษทัจดัการพลงังาน (ต่อ)



 โดย ESCO สามารถใหค้าํแนะนํา หรอืการใหข้อ้มลูในเรื่องของแหล่งเงนิทุน สาํหรบัโครงการอนุรกัษ์

พลงังาน

 ความสามารถในการชว่ยใหส้ถานประกอบการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดง้า่ย ซึง่จะทาํใหส้ถานประกอบการ

มคีวามมัน่ใจในการเลอืกตดัสนิใจลงทุนโครงการอนุรกัษ์พลงังานรวดเรว็ขึน้ ทาํใหล้ดการสญูเสยีโอกาส

ในการอนุรกัษ์พลงังาน

 ESCO เคยไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิอย่างน้อย 1 โครงการ หลงัจากไดร้บัการรบัรองเป็น

บรษิทัจดัการพลงังานจากหน่วยงานทีร่บัขึน้ทะเบยีน หรอืเคยแนะนําลูกคา้ขอรบัสนิเชื่อด้านอนุรกัษ์

พลงังานอยา่งน้อย 1 โครงการ

 ความสามารถในการออกหนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร (B/G) หรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบัธุรกจิ 

ESCO (Insurance Policy) เพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หรอืภาระผกูพนัต่างๆทีล่กูคา้มี

ต่อผูร้บัหนังสอืคํ้าประกนั ลูกคา้สามารถนําหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารไปวางเป็นหลกัประกนัแทน

หลกัทรพัยอ์ืน่ๆ 20

4. ความสามารถในการจดัหาแหล่งทนุ 

คณุสมบติั (รอง) ของบริษทัจดัการพลงังาน (ต่อ)



แสดงถึงความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผล

ประหยดัของโครงการ โดยพจิารณาจาก

- ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระของบรษิทัทีช่าํระแลว้ (ลา้นบาท) ขัน้ตํ่า 1-5 ลา้นบา

- อตัราสว่นของหน้ีสนิต่อทุนจดทะเบยีนของ ; หน้ีสนิต่อทุนทีร่ะดบัไมเ่กนิ 3 เท่า เน่ืองจาก

เหตุผลวา่หากอตัราค่าของหน้ีสนิต่อทุนสงูมากนัน้ ย่อมจะมคีวามเสีย่งสงูมากตามไปดว้ย จะทาํให้

ความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง
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5. ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance)

คณุสมบติั (รอง) ของบริษทัจดัการพลงังาน (ต่อ)



ESCO แตกต่างกบั Supplier 

อย่างไร?
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• วิเคราะห์การใช้พลังงาน ออกแบบด้าน
วศิวกรรม และควบคุมงานตดิตัง้

• จดัหา/แนะนําแหลง่เงนิทุน

• รบัประกนัอุปกรณ์

• มีสญัญาพลงังานรบัประกนัประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานของโครงการ

• ชดเชยส่วนต่างให้ผู้ประกอบการ หาก
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงในสญัญานัน้

• ตรวจวดัและพิสูจน์ผลประหยดั (M&V) ที่
ระบุในสญัญา ก่อนและหลงัการปรบัปรุงเพื่อ
เป็นการยนืยนัผลทีไ่ดร้บั

• มีการบริหารการเดินเครื่องและซ่อมบํารุง
ตามทีร่ะบุในสญัญา

• วิเคราะห์การใช้พลังงาน ออกแบบด้าน
วศิวกรรม และควบคุมงานตดิตัง้

• จดัหา/แนะนําแหลง่เงนิทุน

• รบัประกนัอุปกรณ์

• ไม่ร ับประกันในเรื่องของผลประหยัดหรือ
รบัประกนัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

• ไม่ชดเชยส่วนต่างหากผลประหยดัไม่เป็น
ตามทีเ่สนอไว้

• มกีารตรวจวดัก่อนและหลงัปรบัปรุง

• ไม่มีการบรหิารการเดนิเครือ่งและซ่อมบาํรุง

ESCO Supplier
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ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการพลงังานไทย (Thai ESCO Association)

Tel. 0-2100-3348, Fax. 0-2100-3361

E-mail: association@thaiesco.org , Website: www.thaiesco.org

14th Fl., Jasmine International Tower., 200 Chaengwattana Rd., 

Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
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