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ภาพรวมมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO
ปัจจุบันบริษัทจัดการพลังงานได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพ่ิมขึน้

บริษัทจัดการพลังงานสามารถให้บริการที่ครบวงจร โดยมีการรับประกันผลประหยัดและชดเชยส่วนต่างหาก
ผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับโครงการด้านพลังงาน 

แต่ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก
บริษัทจัดการพลังงาน 

ภาครัฐ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาให้มีการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) โดยได้มอบหมายให้สถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานไทยมีบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
และเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ



การตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ อยู่ในขั้นตอนที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของระบบรบัรองการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย

5



ความแตกต่างของแต่ละขั้นตอนในระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
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ที่ หัวข้อ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

การขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน 

การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย

การคัดเลือกบริษัทจัด
การพลังงานดีเด่น

1 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็น ESCO 
กับสถาบันพลังงานฯ

บริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนฯ

2 วัตถุประสงค์ เพ่ือรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียนได้ด าเนินธุรกิจ ESCO จริง” 
เท่านั้น มิใช่การรับรองอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยี

- เพ่ือติดตามสถานภาพและ
แนวโน้มการด าเนินธุรกิจ ESCO 
รายปี
- เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการ

ประหยัดพลังงาน (ktoe) และ
รายงานให้ภาครัฐซึ่งมีผลต่อการ
ขอรับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริม 
ธุรกิจ ESCO ในระยะต่อไป

- เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ของ ESCO ตามกรอบมาตรฐาน
ที่ก าหนด
- ผลักดันให้เข้ารับการคัดเลือก

เป็น ESCO ดีเด่น เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบริษัทให้มีความเป็น
มืออาชีพ

- เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
สถานประกอบการและแหล่ง
เงินทุน 
- สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับ 

ESCO เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขันทางธุรกิจ



ความแตกต่างของแต่ละขั้นตอนในระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
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ที่ หัวข้อ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

การขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน 

การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย

การคัดเลือกบริษัทจัด
การพลังงานดีเด่น

3 คุณสมบัติส าคัญ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงาน
ตามท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี

บริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ 
ที่ใบรับรองฯ หมดอายุ 

- ขึ้นทะเบียนเป็น ESCO กับ
สถาบันพลังงานฯ มาแล้วอย่าง
น้อย 2 ปี 
- มีสถานะต่อทะเบียน หรือ 

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงานที่ยังไม่หมดอายุ
- เป็นสมาชิก ส.อ.ท.
- ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ฟ้องร้องหรือถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย

- บริษัทจัดการพลังงานผ่านการ
ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน
ฯ (Code of Practice : CoP) 
- เป็นสมาชิก ส.อ.ท. และ

สมาชิกสามัญของสมาคมบริษัท
จัดการพลังงานไทย
- เสนอรายชื่อสถาน

ประกอบการเข้าร่วมคัดเลือก 
ESCO Project Awards อย่าง
น้อย 2 โครงการ
- ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ฟ้องร้องหรือถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย



ความแตกต่างของแต่ละขั้นตอนในระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
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ที่ หัวข้อ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

การขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน 

การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย

การคัดเลือกบริษัทจัด
การพลังงานดีเด่น

4 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
ส าคัญในภาพรวม

ภาพรวมจะพิจารณาตามความ
ครบถ้วนของเอกสาร

ภาพรวมจะพิจารณาตามความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดส่งตามแบบฟอร์มของสถาบัน
พลังงานฯ 

ภาพรวมใช้หลักเกณฑ์ประเมิน 
"ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" โดย
พิจารณาตามหลักการประเมิน 2 
ส่วน ประกอบด้วย คุณสมบัติ
ของ ESCO และมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ ESCO 
โดยทั้ง 2 ส่วน ESCO จะต้อง
ได้รับผลประเมินไม่น้อยกว่า 
80% จึงจะถือว่าผ่านการ
ประเมินฯ

ภาพรวมจะมีการพิจารณาการให้
คะแนน 5 หัวข้อหลัก โดย 
ESCO จะต้องได้รับผลคะแนน 
80 คะแนนข้ึนไป จึงจะถือว่า
ผ่านการพิจารณาและได้รับ
รางวัล (คะแนนอ้างอิงจากปี 
2561)



การพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO (CoP) ของสถาบันพลังานฯ และสมาคม ESCO
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ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2561

ก าหนดมาตรฐาน 
ESCO ปีแรก

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ESCO 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

ทบทวนและปรับปรุง CoP 
และน าร่องกับ ESCO 10 บริษัท

• ทบทวนและปรับปรุง CoP จากการน าร่องฯ 
ในปี 2558

• น าร่องกับ ESCO ในปี 2559 กับ ESCO 10 
บริษัท

• ทบทวนและปรับปรุงเป็น CoP จากการน า
ร่องฯ ในปี 2559

• น า CoP ที่ปรับปรุงไปประเมิน ESCO และ
ออกใบรับรอง CoP Certificate เป็นปีแรก

ปี 2562
• ทบทวนและปรับปรุงเป็น CoP

จากปี 2561
• น า CoP ที่ปรับปรุงไปประเมิน 

ESCO และออกใบรับรอง CoP 
Certificate



แนวทางการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO 

สถาบันพลังงานฯ และสมาคมฯ ร่วมกันก าหนด
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)
และจัดท าหลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานการด าเนินงานฯ

แต่งตั้งคณะผู้ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ESCO จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สถาบันพลังงานฯ 
กฟผ. กฟภ. กฟน. และหน่วยงานภาครัฐ  มาร่วม
ประเมินและให้ค าปรึกษา

ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประเมินตรวจสอบการน ามาตรฐานการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลงังานไทย 
(Code of Practice : CoP) ไปใช้งานจริง
ตั้งแต่ ปี 2558, 2559 และปี 2561
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วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO

เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ ESCO ตามกรอบ
มาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
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ผลักดัน ให้ เข้ า รั บการคั ด เลื อก เป็นบริษัทจั ด
การพลังงานดีเด่น



การด าเนินงานในการประเมินเพือ่ตรวจสอบมาตรฐานการด าเนนิงานของบริษัทจดัการพลังงานไทย

01

02

03

04

ปัจจุบันประเมินและตรวจสอบรับรองมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ ESCO โดยสถาบันพลังงานฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพลังงานฯ ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน ESCO จากข้อมูลและ
เอกสารที่จัดส่งให้พิจารณา และน าเสนอคณะผู้ประเมินเพ่ือตัดสินในล าดับต่อไป

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของ ESCO

ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จัดเตรียมข้อมูล
และจัดส่งเอกสารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฯ       

การเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ
• ESCO ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO จะได้รับ

ใบรับรอง CoP Certificate จากสถาบันพลังงานฯ 
• ESCO ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ยังสามารถแจ้งประสงค์เพ่ือขอรับ COP 

Certificate ในระยะถัดไปได้ โดยขอให้ทาง ESCO พิจารณาผลการประเมิน
ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนและน าไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานต่อไป

แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานฯ

01 02 03 04

ESCO
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เหตุผลที่ ESCO ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย

บริษัทจัดการพลังงาน : พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ESCO ให้ เป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้าง และยกระดับความเป็นมืออาชีพของ 
ESCO

สถานประกอบการ : สร้างความเชื่อมั่น และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัท ESCO ที่
มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง  

แหล่งเงินทุน : สร้ างความน่ า เชื่ อถื อและสร้ าง โอกาสให้  ESCO
สามารถขอรับบริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
หรือแหล่งเงินทุน
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คุณสมบัติ ESCO ที่สามารถเข้าร่วมตรวจสอบรับรองการด าเนินงานมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
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ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

✓ ESCO จะต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงาน
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 

✓ ESCO จะต้องได้รับใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงานเรียบร้อยแล้ว โดยที่ใบรับรองฯ 
ดังกล่าวยังไม่หมดอายุ 

✓ ESCO มีสถานะ “ต่อทะเบียน” ที่แสดงผลใน
เว็บไซต์ (www.thaiesco.org) 

✓ ESCO จะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาฟ้องร้อง
หรือถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย

✓ ESCO จะต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย



คณะผู้ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

1) คณะท างานย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ท ำหน้ำที่
– เป็นคณะผู้ประเมินหลักในกำรตรวจสอบและประเมินในภำพรวมรูปแบบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนท้ังหมด 

– ควำมครบถ้วนของข้อก ำหนดและพิจำรณำรำยละเอียดของมำตรฐำนท่ีก ำหนดทุกหัวข้อกำรประเมิน 

– คัดเลือกบริษัทจัดกำรพลังงำนท่ีขอใบรับรองมำตรฐำน (CoP Certificate) ในเบื้องต้น

2) คณะท างานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) ท ำหน้ำที่พิจำรณำตัดสินบริษัทจัดกำรพลังงำนที่ขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัด
กำรพลังงำนไทย (CoP Certificate) 

15

หมายเหตุ : เอกสารสัญญาพลังงาน และเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทจัดการพลังงานที่สมัครเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานฯ สถาบัน
พลังงานฯ จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน และเป็นหน่วยงานกลางทีไ่ม่ได้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงรักษาความลับของข้อมูลด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจัดการพลังงาน



16

2. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2558

สรุปรายช่ือบริษัทจัดการพลังงานทีผ่่านการ
ประเมินในโครงการตัวอย่างการน ามาตรฐาน
บริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 
Practice) ไปใช้งานจริง ประจ าปี 2558

17

ล าดับที่
หมายเลขที่

ขึ้นทะเบียน
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A003 บริษัท บ.ีที.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

2 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

3
A010 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด

4 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด

5 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด

6 A021 บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ ากัด

7 A026 บริษัท สมาร์ท เอ็นเนอยี เซฟว่ิง จ ากัด

8 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ ผ่านการประเมินใน
โครงการตัวอย่างการน ามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(Code of Practice : CoP) ไปใช้งานจริง ประจ าปี 2558 โดย
มีผลระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น 



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2559

สรุปรายช่ือบริษัทจัดการพลังงานทีผ่่าน
การประเมินในโครงการตัวอย่างการน า
มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(Code of Practice) ไปใช้งานจริง 
ประจ าปี 2559 
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ล าดับที่
หมายเลขที่ข้ึน

ทะเบียน
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

2
A010 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด

3 A015 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

4 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด

5 A023 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

6 A026 บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟว่ิง จ ากัด

7 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

10 A057 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ผ่านการประเมิน
ในโครงการตัวอย่างการน ามาตรฐานบริษัทจัด
การพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) ไปใช้
งานจริง ประจ าปี 2559 โดยมีผลระยะเวลา 1 ปี
เท่านั้น 



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2561

สรุปรายชื่อ ESCO ทีผ่่านการประเมินการ
ตรวจสอบรับรองฯ และได้รับใบรับรองการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(CoP Certificate) ประจ าปี 2561
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ล าดับท่ี หมายเลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

2 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด

3 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ย่ีคอนเซอร์เวชัน่ จ ากัด

4 A021 บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด

5 A023 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

6 A026 บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จ ากัด

7 A027 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

10 A048 บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จ ากัด

11 A056 บริษัท ธรรมสรณ์จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ ากัด

12 A059 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จ ากัด

13 A062 บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จ ากัด

หมายเหตุ : สถาบันพลังงานฯ ได้ด าเนินการออกใบรับรอง
มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(CoP Certificated) ประจ าปี 2561 ให้แก่บริษัทจัด
การพลังงานที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรอง
มีอายุ 1 ปี
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3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของ ESCO 



หลักเกณฑ์และรายละเอียดประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของ ESCO ประกอบด้วย 2 ส่วน

21

01

02

ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
Code of Practice (CoP)

มาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO
(Code of Practice : CoP)



ข้อก าหนดหลัก

ข้อก าหนดรอง

1

2

ส่วนที่ 1 : ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
Code of Practice (CoP) ประกอบด้วย

22



1. ข้อก าหนดหลัก ประกอบด้วย 3 ข้อ (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านการประเมิน

ไม่ต่ ากว่า 80 % ท้ัง 3 หัวข้อ หากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน)
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สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract : EPC)

1.1 

1.3 1.2 การตรวจวัดและพิสูจน์ผล
(Measurement & Verification: M&V)

รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade Audit: IGA Report)



1. ข้อก าหนดหลัก

สัญญาที่ลงนามระหว่าง
บริษัทจัดการพลังงานและ

ผู้ประกอบการ

ประกอบด้วย 10 ข้อย่อย (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 8 ข้อ)
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01 ความถูกต้องของสัญญาและผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

02 รูปแบบของสัญญา

03 วัตถุประสงค์ของสัญญา

04 ค าจ ากัดความในสัญญา

05 รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ

06 การรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/แบ่งปันผลผลประโยชน์สทุธิของโครงการ

07 เงื่อนไขในการรับประกัน

08 การวางหลักประกันการปฏิบตัิตามสญัญา

09 การบอกเลิกสัญญา/การแกไ้ขสัญญา

10 การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)
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หัวข้อ รายละเอียด

(1) ความถูกต้องของ

สัญญาและผลบังคับใช้

ทางกฎหมาย

• เป็นสัญญาที่ท าขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย

• ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ านาจลงนาม ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและ

บริษัทจัดการพลังงาน พร้อมวันที่ที่สัญญามีผลบังคับใช้

(2) รูปแบบของสัญญา • ระบุชัดเจนว่าเป็นสัญญาพลังงานในรูปแบบสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน 

(Guaranteed Saving) หรือสัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared Saving) หรือสัญญาประกันค่า

พลังงาน (Guaranteed Rebate / Chauffage)

(3) วัตถุประสงค์ของ

สัญญา

• ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินโครงการอะไร เป็นโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือโครงการด้านพลังงานทดแทน และ/หรือเป็นโครงการ

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ

• ระบุขอบเขต พ้ืนที่ และสถานที่ตั้งของโครงการที่จะด าเนินการให้ชัดเจน

• ระบุขอบเขตการด าเนินการไว้ในวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าครอบคลุมการด าเนินการ

อะไรบ้าง ตั้งแต่การส ารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ 

ควบคุมงาน ทดสอบการท างาน ส่งมอบ/รับมอบงาน การบริหารโครงการ รวมทั้งลักษณะ

การให้การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)
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หัวข้อ รายละเอียด

(4) ค าจ ากัดความใน

สัญญา

• แสดงความหมายและอธิบายค าจ ากัดความ ค านิยาม และค าเฉพาะต่างๆ ที่ใช้ในสัญญา 
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1) ผู้ว่าจ้าง (ผู้ประกอบการ)
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลังงาน)
3) เงินลงทุนของโครงการ
4) การใช้พลังงานฐาน
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน
6) ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ
7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผล

(5) รายละเอียดการ

ด าเนินการตามโครงการ

• แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการโครงการ
• แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน
• ระบุผลตอบแทนทางการเงินข้ันต่ าของโครงการในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุนและ/หรืออัตรา

ตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ในวงเงินลงทุนที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาและ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการ

• ส าหรับสัญญาพลังงานแบบประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate/ Chauffage) ก าหนด
ปริมาณข้ันต่ า คุณสมบัติขั้นต่ า และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงานส่งจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการ

รายละเอียด

1. ข้อก าหนดหลัก

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)
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หัวข้อ รายละเอียด

(5) รายละเอียดการ

ด าเนินการตามโครงการ (ต่อ)

• ให้สิทธิกับผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ 
2) เงินลงทุนเกินกว่าวงเงินงบประมาณท่ีบริษัทจัดการพลังงานได้ประมาณการไว้
3) โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อได้เนื่องจากข้อบกพร่องจากการออกแบบ การ

วิเคราะห์ 
หรือ เนื่องจากสาเหตุอื่นซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน

• จัดท ารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจ
ลงทุน (Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อผู้ประกอบการเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน
การลงทุนจัดซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนบท้ายรายงาน IGA เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: 
IGA)**

• จัดท าแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification Plan: M&V 
Plan) แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V)**

รายละเอียด

1. ข้อก าหนดหลัก

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)
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หัวข้อ รายละเอียด

(6) การรับประกันผลประโยชน์
สุทธิของโครงการ/แบง่ปนัผล

ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 

• ก าหนดวันเริ่มต้นของการรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ/แบง่ปนัผล
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (โดยปกติไมค่วร
เกิน 3 เดือน) หลังจากที่เครื่องจักรอุปกรณ์ได้รบัการตดิตัง้และผ่านการทดสอบ
การท างาน (Commissioning) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• ระบุระยะเวลารับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 
(Guaranteed/Shared Saving Period) อย่างชัดเจน

• ระบุจ านวนเงินผลประหยัดพลังงานทีร่ับประกนั โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือ
ก าหนดเป็นสูตรค านวณที่ชัดเจน

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือสูตรค านวณจ านวนเงินการประกนั
ในภายหลัง จะมีหนังสือแจ้งตอ่คูส่ัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นขอ้ตกลงแนบทา้ยเป็นส่วนหนึง่
ของสัญญา

• ก าหนดระยะเวลาและความถีข่องการจัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
อย่างชัดเจน

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)

รายละเอียด

1. ข้อก าหนดหลัก
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หัวข้อ รายละเอียด

(7) เงื่อนไขในการ
รับประกัน

• ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการรบัประกนัผลประโยชนส์ุทธิของ
โครงการครอบคลุมความเสี่ยงทางเทคนคิ ได้แก่ การประเมินการใช้พลังงาน, การ
วิเคราะห์และออกแบบดา้นวิศวกรรม, การคัดเลือกชนดิและขนาดของเทคโนโลยี, 
การบริหารโครงการ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
ตลอดระยะเวลาการรับประกนั

• ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระเงินชดเชยส่วนที่ขาดแกผู่้ประกอบการหากผล
ประหยัดของโครงการต่ ากว่าทีม่ลูค่ารบัประกนัทีก่ าหนดในสัญญา

• กรณีผลประหยัดของโครงการสูงกว่ามลูค่ารับประกนัทีก่ าหนดในสัญญาและสถาน
ประกอบการยินดีแบง่ปนัผลประหยัด ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระเงินส าหรับ
การแบ่งผลประโยชน์สุทธิของโครงการระหว่างคูส่ัญญารายละเอียด

1. ข้อก าหนดหลัก

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)
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หัวข้อ รายละเอียด

(8) การวางหลักประกนั
การปฏิบัติตามสัญญา

• กรณีที่สัญญาก าหนดให้บรษิัทจัดการพลังงานการวางหลักประกนัการปฏิบตัิตาม
สัญญา หลักประกันทีใ่ช้จะเป็นหนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศไทย

หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือแคชเชียร์เช็ค หรือหลักฐานการเงินอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยระบุวงเงินหลักประกันและระยะเวลาสิ้นสุดของหลักประกนัตาม

เงื่อนไขของสัญญา

(9) การบอกเลิกสัญญา/
การแก้ไขสัญญา

• กรณีที่มีการบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญาจะมหีนงัสือแจ้งตอ่คู่สัญญาเปน็ลายลักษณ์
อักษร โดยได้รับความยินยอมจากคูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายและจัดท าเปน็ขอ้ตกลง

แนบท้ายเป็นส่วนหนึง่ของสัญญา

(10) การเปลี่ยนแปลงการ
รับประกัน

• กรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงการรับประกนั ได้แก ่จ านวนเงินรับประกนั 
ระยะเวลารับประกัน จะมีหนังสือแจ้งต่อคูส่ัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับ

ความยินยอมจากคูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นข้อตกลงแนบทา้ยเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา

รายละเอียด

1. ข้อก าหนดหลัก

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC)



1. ข้อก าหนดหลัก (ต่อ)

วัตถุประสงค์ของรายงาน1

1.2 รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report)
ประกอบด้วย 10 ข้อย่อย (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 8 ข้อ)

ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน2

รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน3

การวิเคราะห์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลงังาน4

การออกแบบและวิเคราะห์ทางเทคนิคของ
มาตรการอนุรักษ์พลงังาน

5

การวิเคราะห์ทางการเงินของมาตรการอนุรักษพ์ลังงาน6

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ7

การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงาน

8

การด าเนินการตามข้อก าหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง9

แผนการด าเนินงานโครงการ10

31
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หัวข้อ รายละเอียด

(1) วัตถุประสงค์ของ
รายงาน

• รายงาน IGA อ้างอิงและแนบท้ายเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน (EPC)
• ก าหนดวัตถปุระสงค์ของโครงการโดยอ้างอิงสัญญาพลังงาน (EPC)

(2) ข้อมูลกระบวนการ
ผลิตและการใช้พลังงาน

• แสดงแผนผังและค าอธิบายการท างานและลักษณะการใช้พลังงานของกระบวนการ
ผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ทีม่ีศกัยภาพในการด าเนินโครงการ

• แสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการโดยครอบคลุม

1) ประเภทพลังงานที่ใช้
2) ปริมาณพลังงานที่ใช้

3) ชั่วโมงการท างาน
4) ปัจจัยการท างานทีม่ีผลตอ่การใช้พลังงาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง
5) ราคาค่าพลังงาน

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(3) รายละเอียดของ
มาตรการอนรุักษ์

พลังงาน

• แสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/ท่ีจะ
ด าเนินการ โดยอ้างอิงจากขอ้มูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน

• อธิบายหลักการท างานของมาตรการอนุรกัษ์พลังงานที่ท าให้เกดิผลประหยัด 
• แสดงสิ่งที่จะระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงตา่งๆ ที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตอ่

กระบวนการผลิต หรือผลประหยัดพลังงาน

(4) การวิเคราะห์ผล
ประหยัดจากมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน

• แสดงรายละเอียดข้อมลูประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
มาตรการอนรุักษ์พลังงานที่จะใช้ในการค านวณผลประหยัดพลังงาน

• แสดงสูตรและรายละเอียดการค านวณผลประหยัดจากมาตรการอนรุักษ์พลังงาน 
ประกอบด้วย
1) การค านวณปรมิาณการใช้พลังงานฐานกอ่นปรับปรุง
2) การค านวณปรมิาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง
3) การค านวณปรมิาณพลังงานทีป่ระหยัดได้
4) การค านวณผลประหยัดพลังงาน

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(4) การวิเคราะห์ผล
ประหยัดจากมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน

• แสดงข้อมูลทีใ่ช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย
1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน
2) ชั่วโมงการท างานของเครือ่งจักรอุปกรณ์
3) ปัจจัยการท างานทีม่ผีลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง
4) ราคาค่าพลังงานปฐีาน

• แสดงข้อมูลจากการประเมนิทีใ่ช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง
พร้อมระบุสมมติฐานที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย
1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง
2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์
3) ข้อมูลประเมินปจัจัยการท างานที่มผีลตอ่การใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการ

ใช้งาน 
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง
4) ราคาค่าพลังงานทีป่ระเมิน

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(4) การวิเคราะห์ผล
ประหยัดจากมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน

• แสดงข้อมูลในกรณีท่ีเป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนรูปแบบสัญญาการ
ประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate/ Chuaffage) ซึ่งเป็นการประกันค่าพลังงาน
หรือต้นทุนสาธารณูปโภค โดยแสดงสูตรรายละเอียดการค านวณ ให้ครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลราคาพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภคที่รับประกัน
- ข้อมูลระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
- ข้อมูลปริมาณซื้อ-ขายพลังงานขั้นต่ า
- ข้อมูลการขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี)
- ข้อมูลแบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย

(5) การออกแบบและ

วิเคราะห์ทางเทคนิคของ

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

• แสดงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Conceptual Design) ของมาตรการอนุรักษ์

พลังงานที่จะเสนอด าเนินการ ในระดับท่ีสามารถใช้ท าตารางปริมาณงาน (BOQ) เพ่ือ

ประเมินงบประมาณลงทุน ได้แก่

1) ข้อก าหนดรายละเอียด (Specification) ของเครื่องจักรอุปกรณ์หลักที่ใช้ในมาตรการ

อนุรักษ์  พลังงาน

2) แผนผังกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง (Process Flow 

Diagram) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(5) การออกแบบและ
วิเคราะห์ทางเทคนิคของ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ)

3) แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้ง (Layout Plan) ของกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักร

อุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

4) แบบงานโยธา ได้แก่ แบบอาคารเบื้องต้น (Building Layout & Floor Plan)

แบบงานฐานรากและโครงสร้างเบื้องต้น

5) แบบเครื่องจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะการติดตั้งเบื้องต้น (Main Equipment 

& Installation Drawing)

6) แผนผังแสดงแนวการเดินท่อหลัก (Main Piping Route Layout) การเดินสายไฟ

หลัก (Main Cable Route Layout)

7) แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram)

8) แผนผังเครื่องมือวัดและมิเตอร์ที่ใช้ส าหรับตรวจวัดและพิสูจน์ผล

9) แผนผังแสดงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และของเสียที่เกิดจากการผลิตหลังปรับปรุง

10) แผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตเดิม

• แสดงมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบ โดยจะเป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อก าหนด หรือแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(5) การออกแบบและ
วิเคราะห์ทางเทคนคิของ
มาตรการอนรุักษ์
พลังงาน (ต่อ) 

• แสดงเปรียบเทียบสภาพการท างานกอ่นปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยสภาพการ
ท างานหลังปรับปรุงจะไม่แย่กว่าสภาพการท างานเดมิ และผ่านตามขอ้ก าหนด

และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
• แสดงการออกแบบและปริมาณ Utility ที่ใช้ของกระบวนการผลิตทีเ่กีย่วข้องหรือ

เครื่องจักรอุปกรณ์หลังปรบัปรุง
• กรณีที่สถานประกอบการจ าเปน็ใช้ขอ้มูลรายงานปริมาณการปล่อยมลพิษและ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แสดงการค านวณปริมาณการปล่อยมลพิษก่อนปรับปรงุ
และหลังปรับปรงุ และเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นว่าปรมิาณการปล่อยมลพิษและ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังปรบัปรุงผ่านเกณฑ์ที่ระบุในขอ้ก าหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

(6) การวิเคราะห์ทาง
การเงินของมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน

• แสดงรายละเอียดการลงทุน ประกอบด้วย ตารางแสดงรายการปริมาณงานและ
ราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก (Bill of Quantity: BOQ) และค่าใช้จ่าย

ประกอบการลงทนุที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(6) การวิเคราะห์ทาง

การเงินของมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

• แสดงสมมติฐานที่ใช้วิเคราะห์ทางการเงิน ได้แก่

1) ราคาค่าพลังงาน

2) สภาพและภาระการใช้งาน

3) ชั่วโมงการท างาน

4) อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายรับ รายจ่าย (Escalation Rate)

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง

6) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

7) อายุโครงการ

• แสดงการวิเคราะห์กระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ ในรูปแบบของแบบจ าลองทางการเงิน 

(Financial Model) โดยแสดง

1) ประมาณการกระแสเงินสด รายรับ รายจ่าย ผลประหยัดสุทธิของโครงการ ตลอดอายุโครงการ

2) ประมาณการยอดเงินรับประกัน ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันเทียบกับประมาณการกระแส

เงินสดของโครงการ

• แสดงการค านวณผลตอบแทนทางการเงินจากโครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 

ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value: NPV) หรือระยะเวลาคืนทุน

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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7) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของโครงการ

• แสดงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงในการด าเนินการโครงการ แบ่งเป็น

1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลาก่อนช่วงระยะเวลาเดินเครื่อง ซึ่งอาจท าให้โครงการไม่

สามารถด าเนินการต่อได้ หรือท าให้เงินลงทุนเกินกว่าวงเงินที่ประมาณการไว้

2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งอาจท าให้ผลประหยัดไม่เป็นไปตามท่ี

คาดการณ์ไว้

• แสดงผลกระทบของความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

8) การออกแบบวิธีการ

ตรวจวัดและพิสูจน์ผล 

(Measurement & 

Verification Plan)

• แสดงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลอ้างอิงตามระเบียบวิธีการสากลหรือข้อก าหนดหรือ

กรณีศึกษาที่เป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การ

ตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: M&V)** ในข้อ

(1) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดท า M&V Plan

(2) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเครื่องมือการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล

9) การด าเนินการตาม

ข้อก าหนดและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

• มีการศึกษาและแสดงรายการขอใบอนุญาต และการด าเนินการตามระเบียบราชการ

และข้อกฎหมายที่บังคับใช้ต่างๆ
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1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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10) แผนการด าเนินงาน

โครงการ

• แสดงแผนการด าเนินการโครงการ แสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ครอบคลุม

1) การส ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน

2) การจัดท ารายงาน IGA และน าเสนอโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน

4) การด าเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ

5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์

6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

8) การทดสอบการท างาน การทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบงาน

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ์

11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผล

1.2 รายงานการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด



6. จัดท ารายงาน M&V
พร้อมกับลงนามรับรองรายงาน

ระหว่าง ESCO กับสถานประกอบการ

5. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ 
และเครื่องมือที่ใชท้ี่ได้มาตรฐานสากล

1. จัดท าข้อตกลงการท า M&V แนบท้าย
EPC (เป็นส่วนหนึ่งของ EPC)

2. แสดงข้อมูลพลังงานและ
รายละเอียดมาตรการและของ
สถานประกอบการในรายงาน 
M&V

3. เลือกแนวทางการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดที่เหมาะสม และ
จัดท า M&V Plan

M&V

1. ข้อก าหนดหลัก (ต่อ)
1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: M&V)

ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 5 ข้อ)
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หัวข้อ รายละเอียด

(1) จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลโดยแนบทา้ยสัญญา

พลังงาน (EPC)

• ต้องจัดท าแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and 
Verification Plan: M&V Plan) เสนอต่อผู้ประกอบการ โดยเป็นส่วน

หนึ่งของรายงาน IGA
• ต้องจัดท าแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V Plan) ที่ปรับปรุง

แก้ไขครั้งสุดทา้ย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะเวลารับประกัน
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการตามสัญญาพลังงาน (EPC) และแนบ

ท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน (EPC)

(2) แสดงข้อมูลพลังงานและ
รายละเอียดมาตรการและของ

สถานประกอบการในรายงานการ
ตรวจวัดฯ

• ต้องแสดงรายละเอียดมาตรการอนรุักษ์พลังงาน แผนผังกระบวนการ
และการใช้พลังงาน และก าหนดขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและเก็บ

ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานกอ่นปรับปรุงและหลังปรับปรงุ

1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement & 
Verification: M&V)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผล (M&V) ที่เหมาะสม และ

จัดท า M&V Plan

• วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลต้องอ้างอิงตามระเบียบวิธีการสากลหรือ

ข้อก าหนดหรือกรณีศึกษาท่ีเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ ได้แก่

1) International Performance Measurement and Verification Protocol 

(IPMVP)

2) ASHRAE Guideline 14

3) FEMP M&V Guideline

4) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล ส าหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงาน

ทดแทนต่างๆ ที่จัดท าโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

• ต้องแสดงแนวทางท่ีใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลตามทางเลือกที่ก าหนดใน

กรณีท่ีอ้างอิงระเบียบวิธีการของ IPMVP ได้แก่

Option A: วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key 

Parameters)

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

Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility)

Option D: แบบจ าลอง (Calibrated Simulation)

1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement & 
Verification: M&V)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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หัวข้อ รายละเอียด

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯ 

และเครื่องมือการตรวจวัดฯ 

ที่ได้มาตรฐานสากล

• ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ โดย

ระบุ

1) ประเภทของข้อมูลที่เก็บ

2) ระยะเวลา ความถี่ท่ีตรวจวัดและเก็บข้อมูล

3) จุดที่ท าการตรวจวัดและเก็บข้อมูล

4) เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล

5) ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการตรวจวัด

• การตรวจวัดการใช้พลังงานฐานต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ครอบคลุม

ฤดูกาลแตกต่างกันของปี รอบการผลิต 1 สัปดาห์ ซึ่งมีวันท างานวันจันทร์-ศุกร์ และ

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน

3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน ครอบคลุมย่านการใช้งานเพื่อการ

ปรับแก้ค่าในค านวณการใช้พลังงาน

4) ช่วงที่วัดควรถอยหลังไปจากช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควรถอยหลังไปมากเกินไป ซึ่งสภาพ

การใช้งานอาจแตกต่างกัน

1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement & 
Verification: M&V)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด



หัวข้อ รายละเอียด

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯ 

และเครื่องมือการตรวจวัดฯ 

ที่ได้มาตรฐานสากล

• การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด ต้องเป็นไปตาม

หลักการดังต่อไปนี้

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์

2) ระยะเวลาขึ้นกับความคงอยู่ของมาตรการ และอัตราความเสื่อมของอุปกรณ์

(5) ตรวจวัดและวิเคราะห์

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

และหลังปรับปรุง

• ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการค านวณเพ่ือพิสูจน์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์

พลังงาน ประกอบด้วย

1) การค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง

2) การค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง

3) การค านวณปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้

4) การค านวณผลประหยัดพลังงาน

• ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน

2) ชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์

3) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 45

1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement & 
Verification: M&V)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด
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(5) ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้

พลังงานก่อนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง (ต่อ)

• ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

ประกอบด้วย

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง

2) ชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์

3) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง

4) ราคาค่าพลังงาน

(6) จัดท ารายงานการตรวจวัด

และพิสูจน์ผล พร้อมกับรับรอง

รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์

ผลการใช้พลังงาน

• การจัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V Report) ต้องเป็นไปตาม

แผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V Plan)

• ต้องจัดส่งรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V Report) ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล เพ่ือพิจารณาและ

รับรองโดยผู้ประกอบการ

1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการประหยัดพลังงาน

(Measurement & 
Verification: M&V)

1. ข้อก าหนดหลัก

รายละเอียด



2. ข้อก าหนดรอง ประกอบด้วย 5 ข้อ 
(เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 4 ข้อ)

2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค

2.2 ความรับผิดชอบต่อความ
เสี่ยงทางเทคนิค

2.5 ความสามารถทางการเงิน 
(Financial Performance)

2.3 มีความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ

2.4 ความสามารถของบุคลากร

47



2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค 

ประกอบด้วย 4 ข้อย่อย (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 3 ข้อ)
ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน
โดยตรง โดยเฉพาะในด้านมาตรการที่สถานประกอบการต้องการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาจาก

(1) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และ
สิ่งแวดล้อม

(3) ความช านาญด้านการบริหารจัดการโครงการและการบริหารสัญญา

(4) จ านวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถด าเนินการ

48

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)
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2.2 ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค
ใช้เกณฑ์ประเมินหัวข้อ 1.1 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ในข้อ
ย่อยที่ (6) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน/แบ่งผลประหยัด และข้อย่อยที่ (7) เงื่อนไขใน
การรับประกัน (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านทั้งข้อย่อยที่ (6) และ (7))

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)

Note :
- ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนคิดา้นผลประหยัดของโครงการ มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการ
ที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประหยัดทีก่ าหนดในสัญญาพลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กบัสถานประกอบการ 
- ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนคิดา้นประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน



BANK

2.3 มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย (เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ข้อ)
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2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)

(1) กรณีท าสัญญาพลังงาน (EPC) แบบแบ่งผลประหยัด (Shared Saving / Guaranteed 
Rebate (Chauffage)) ความสามารถของ ESCO ในการลงทุนเองทั้งหมด
(2) กรณีท าสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลประหยดั (Guaranteed Saving) ความสามารถ
ของ ESCO ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินลงทุน
(3) ESCO มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเคยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน หรือเคย
แนะน าโปรแกรมการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนจากสถาบันการเงิน/
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 ความสามารถของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย 
(เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 2 ข้อ)
(1) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนของบุคลำกรประจ ำรวมกันขั้นต่ ำอย่ำง

น้อย 5 man-yr (ปี)

(2) กำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อำทิ กำร

ฝึกอบรมภำยในและภำยนอก กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ สนับสนุนทุนกำรศึกษำ

(3) บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ใน

สำขำที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 คน ประจ ำอยู่ในบริษัท

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)



2.5 ความสามารถทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย 

(เกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านอย่างน้อย 2 ข้อ)
ESCO แสดงถึงความสามารถรับความเส่ียงในการด าเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของ
โครงการ โดยพิจารณาจาก

(1) ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ช าระแล้วขั้นต่ า 1 ล้านบาท

(2) อัตราส่วนของหน้ีสินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้ีสินต่อทุนที่ระดับไม่เกิน 3 เท่า
เนื่องจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของหน้ีสินต่อทุนสูงมากนั้น ย่อมจะมีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย จะท า
ให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง

(3) ความสามารถในการขอหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) / กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
ESCO / แคชเชียร์เช็ค หรือ หลักฐานการเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตาม
สัญญา

52

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)



• เพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ส าหรับการ
ด า เนินงานโครงการด้ านอนุ รั กษ์
พลังงานด้วยกลไก ESCO 

• เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับเทียบเท่าสากล

ส่วนที่ 2 : มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
(Code of Practice : CoP)
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มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(Code of Practice : CoP)

1. การส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

2. การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม

3. การจัดท าสัญญาพลังงาน
(Energy Performance Contact: 
EPC)
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4. การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องจักรอุปกรณ์

5. การตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด/
แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน

6. ความรับผิดชอบในการรับประกัน
ผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ์/ความ
ช ารุดเสียหายของอุปกรณ์



หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP)

1. แผนการด าเนินโครงการ มีการก าหนดแผนงานถือว่าผ่านการประเมินในหัวข้อนี้

2. แผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ข้อ)

3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ข้อ)

4. เอกสาร คู่มือการใช้งาน และเอกสารฝึกอบรม มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ข้อ)
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ประกอบด้วย 4 ข้อ โดยเกณฑ์การประเมิน คือ ต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย 3 หัวข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมหน้าถัดไป



หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP)
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หัวข้อ รายละเอียด

1. แผนการด าเนินงาน • ต้องมีแผนการด าเนินการโครงการที่ชัดเจน เพ่ือก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 

โดยครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานตามสัญญาพลังงาน ได้แก่

1) การส ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน

2) การจัดท ารายงาน IGA และน าเสนอโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน

4) การด าเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ

5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์

6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

8) การทดสอบการท างาน การทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบงาน

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผล



หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP)
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หัวข้อ รายละเอียด

2. โครงสร้างการบริหารโครงการ • ต้องมีแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง โดย

ใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งนั้น

• ต้องมีการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของการด าเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการและ

บริษัทจัดการพลังงาน

3. การประสานงานและรายงาน

ความก้าวหน้า

• ต้องมีการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) เพ่ือการหารือชี้แจงท าความเข้าใจระหว่างคณะท างานซึ่งเป็น

ตัวแทนจากผู้ประกอบการ บริษัทจัดการพลังงาน และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ

• ต้องมีการก าหนดวิธีการในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน และก าหนดวิธีการ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ

4. การจัดท าเอกสาร แบบ คู่มือ 

และการฝึกอบรม

• ต้องมีการจัดท าเอกสาร แบบ และคู่มือ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย



ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
(CoP Certificate)

58

ตัวอย่าง CoP Certificate (มีเฉพาะฉบับภาษาไทย) 

ส าหรับบริษัทที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย จะได้รับ CoP Certificate จาก
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

 ปัจจุบันใบรับรองฯ ฉบับน้ีมีอายุ 1 ปีเท่าน้ัน 
 ใบรับรองฯ ฉบับนีม้ิใช่การหลักฐานการต่ออายุการ

เป็นบริษัทจัดการพลังงานรายปี



ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า Code of Practice (CoP) 
ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า Code of Practice (CoP)
จากการน า CoP ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร

รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้จ านวน 10 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ 
ESCO จากการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ในปี 2558 – 2559 และบริษัทที่ได้รับ CoP Certificated ปี 2561 

➢ บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด
➢ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จ ากัด
➢ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด
➢ บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ ากัด
➢ บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
➢ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จ ากัด
➢ บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด เดิมชื่อ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
➢ บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จ ากัด
➢ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
➢ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า Code of Practice (CoP) ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร

02 03 0401 สร้างโอกาสในการ
แข่งขันทางธุรกิจ 
และลดความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจ

สร้างความ
น่าเชื่อถือต่อ
ผู้ขอรับบริการ 
และแหล่งเงินทุน

การด าเนินงาน
ขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สร้างบุคลากรท่ีมี
คุณภาพเพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์กร
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Contact Us

Tel. 0-2345-1250-51 
Fax. 0-2038-5065

E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com

Thank You

www.thaiesco.org

ESCO Information Center 

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENERGY (IIE)

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES (F.T.I)
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