


 

 

คํานํา 
 

 

ปัจจุบันบริษัทจัดการพลังงานได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการท่ีครบ
วงจร การรับประกันผลประหยัดและชดเชยส่วนต่างหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา รวมถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับโครงการด้านพลังงาน แต่ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งขาดความเช่ือม่ันใน
การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาให้มีการจัดทํามาตรฐานการ
ทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด
การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน โดยได้มอบหมายให้ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
ดังกล่าว เพ่ือให้บริษัทจัดการพลังงานไทยมีบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับประเทศ  

 

มาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทยเล่มน้ี คณะผู้จัดทําได้
ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน และพิจารณา
ปรับปรุง ในส่วนท่ีสําคัญ 3 ส่วน คือ สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC), รายงานการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA 

Report) และรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: 

M&V) เพ่ือเป็นแนวทางของการดําเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม
กับบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) 

สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ท้ังผู้ให้บริการ จะเป็นกลไก
สําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้มีการดําเนินโครงการ
ได้ตามกรอบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ประกอบการในการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อันจะนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิตด้าน
พลังงาน และพัฒนาศักยภาพก้าวไกลสู่ระดับสากล 

 

 
คณะผู้จัดทํา 



 

 

คณะผู้จัดทํา 

 

1.   นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ท่ีปรึกษา 
2.   นายสยาม มัชฌิมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ท่ีปรึกษา 
3.   ดร. พงศ์พันธ์ุ วรสายัณห์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    ท่ีปรึกษา 
4.   นายพีนัท ประจักษ์วงศ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ท่ีปรึกษา 
5.   นายนรวัฒน์ วงศ์คํา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ท่ีปรึกษา 
6.   นายวิศรุต เมธาสิทธ์ิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ท่ีปรึกษา 
7.   นายหิน นววงศ์ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม      ท่ีปรึกษา 
8.   นายณรงค์ บัณฑิตกมล สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม      ประธานฯ 

9.   นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม      รองประธานฯ 

10.  นายชนพันธ์ ถนัดช่าง สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย    คณะทํางาน 

11.  นายปรีชา ปรีดาวิจิตร สมาคมบริษัทจัดการพลงังานไทย    คณะทํางาน 

12.  นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์       สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม      คณะทํางาน 

13.  นางลักขณา ธิติธํารงชัย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม      คณะทํางาน 

     และเลขานุการ 
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บทที่ 1  
 

 
 
1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ท่ีให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้

คําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดต้ัง

อุปกรณ์ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุน

สําหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการดําเนินงานท่ีมี

กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดําเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักสําคัญย่ิงของการดําเนินธุรกิจนี้ 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO 

อย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ 
 

โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ 

 ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

 ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/

หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO  

 แหล่งทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน 

ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เป็นต้น 

 

1.2 การให้บริการท่ีครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 

 ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน  

 จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม 

 การจัดหาเงินทุนสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

 จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดต้ัง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบํารุง 

 การบริหารโครงการ 

บริษัทจัดการพลังงาน
(Energy Service Company: ESCO) 
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 ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ 

 ฝึกอบรม และให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 

 รับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

 ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง 

 1.2.1 การให้บริการกรณีท่ีรวมด้านการเงินและการบริหารโครงการ 
การให้บริการแบบนี้จะครอบคลุมการให้บริการทุกประเภทตามข้อ 1.2 กรณีนี้ สถาน

ประกอบการ จะให้ ESCO เป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการท้ังหมด ซ่ึงเหมาะสําหรับ

สถานประกอบการที่ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดการ  

 1.2.2 การบริการกรณีไม่รวมด้านการเงินและการบริหารโครงการบางส่วน 

กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการบางส่วนตาม

ข้อตกลง  ในขณะท่ี ESCO จะดูแลบริการด้านท่ีเหลือ ซ่ึงทางเลือกนี้ เหมาะสําหรับสถาน

ประกอบการ ที่มีความพร้อมด้านการเงินและบุคลากรท่ีความพร้อมในด้านบริหารโครงการ และการ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือ  

 

1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน 

 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ 

 ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ 

 การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหาร
โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) 

และการฝึกอบรม 

 สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 

 สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ 
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บทที่ 2  
 

 

 

 

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ท้ังในด้าน การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การติดต้ัง

อุปกรณ์ และการดําเนินงานต่างๆ สําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับ

โครงการด้านพลังงานด้วย โดยสิ่งสําคัญท่ี ESCO จะต้องมีคือ สัญญาพลังงาน ซ่ึงจะเป็นสัญญาระหว่าง

ผู้ประกอบการและ ESCO ท่ีรับประกันผลการดําเนินงานและมีกระบวนการตรวจวัดเพ่ือพิสูจน์ผลดําเนินงาน

อย่างชัดเจน ดังนั้น คุณภาพและมาตรฐานของ ESCO จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการหรือ

นักลงทุนเกิดความม่ันใจ เกิดความน่าเช่ือถือต่อ ESCO รวมท้ังช่วยยกระดับมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน

ของไทยให้เทียบเคียงกับสากล ซ่ึงในบทน้ีได้รวบรวมรูปแบบการกําหนดมาตรฐานของบริษัท ESCO ใน

ประเทศต่างๆ พร้อมท้ังนําเสนอข้อกําหนดหรือคุณสมบัติท่ีสําคัญเพ่ือกําหนดเป็น “มาตรฐานบริษัทจัด

การพลังงานของไทย” โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อน้ี 

 

2.1 ตัวอย่างการกําหนดมาตรฐาน ESCO ของต่างประเทศ 
1) ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพาณิชย์ (Commercial Building) โดยหน่วยงานที่

รับผิดชอบได้ร่วมกันศึกษาและนําเสนอรูปแบบที่จะใช้ในการรับรองมาตรฐานในการอนุรักษ์พลังงาน

สําหรับอาคารพาณิชย์ ซ่ึงต่อมาในเดือนเมษายน 2556 ประเทศออสเตรเลียได้ออกข้อกําหนดเพ่ือ

รับรองมาตรฐานสําหรับผู้ดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Integrated Energy Efficiency 

Retrofit Accreditation Scheme) โดยมีทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังน้ี 

 

 Affiliate registration ระดับแรกเข้า โดยกําหนดคุณวุฒิของบุคลากรตามที่กําหนด แต่ไม่
มีการกําหนดประสบการณ์ในการทํางาน 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO Standard Practice) 



 

มาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย หน้า 2-2 
 

 Associate accreditation ระดับกลาง สําหรับผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานมาแล้ว โดยกําหนดประสบการณ์การทํางานข้ันตํ่า 1 ปีพร้อม
คุณวุฒิตามท่ีกําหนดหรือต้องมีประสบการณ์การทํางาน 3 ปีโดยไม่จําเป็นต้องมีคุณวุฒิตามที่
กําหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1 

โครงการ  

 Certified Energy Efficiency Professional (CEEP) ระดับผู้เช่ียวชาญ สําหรับผู้ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี พร้อม
คุณวุฒิตามท่ีกําหนดหรือต้องมีประสบการณ์การทํางาน 5 ปีโดยไม่จําเป็นต้องมีคุณวุฒิตามที่
กําหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3 

โครงการ  
 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงคุณสมบัติเบ้ืองต้นและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับแต่ละระดับมาตรฐาน 

Primary knowledge and capacity areas (for both Associate and CEEP Candidate) 

No Area Description 

1 Project management Ability to effectively oversee and co-ordinate an IEER project 

2 Audits and measures Ability to oversee an energy audit process and convert energy conservation measures 

into a scope of works 

3 Procurement pathways  Ability to effectively utilize appropriate procurement pathways 

4 Whole of system and services 

thinking 

Ability to take an integrated, multi-disciplinary approach to the design and 

construction process 

5 Business case development Ability to undertake cost benefit analyses and develop business cases 

6 Energy consumption Understanding of energy consumption, collection, billing, modeling and analysis

7 Energy efficiency technology Understanding of energy efficiency technology, systems and processes 

8 Measurement and verification Ability to effectively apply measurement and verification processes and standards for 

energy savings 

9  Risk management Ability to effectively manage the risks associated with an IEER project 

10 Stakeholder engagement Ability to effectively manage the stakeholders involved with an IEER project
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Secondary knowledge and capability areas (for CEEP Candidates only)

11 Project parameters and 

context 

Understanding of relevant legislation, standards, energy efficiency programs and grants

12 Project justification Ability to undertake a project justification review

13 Performance management Ability to oversee an effective performance management process 

14 Ongoing maintenance Ability to implement IEER projects with minimal disruption to equipment operation

15 Behavior change Ability to address behavior change as part of an integrated approach to IEER projects

ท่ีมา: Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme, April 2013 
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ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปภาพรวมระดับมาตรฐานสําหรับผู้ดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศออสเตรเลีย 
Level Description Minimum experience implementing 

commercial building energy efficiency 
retrofits 

Additional experience 
requirements 

Application 
process 

Documents for submission 
with application 

Duration 

Affiliate registration Entry level 

registration 

indicating intention 

to progress to the 

higher levels of 

accreditation 

None (with degree in 

engineering architecture 

surveying construction 

management or project 

management; a 

mechanical or electrical 

trade qualification), OR 

One year (with no 

relevant 

qualification) 

None Written 

application 

- Proof of qualification Two yeas 

Associate 

accreditation 

Intermediate 

accreditation for 

people that can 

oversee and co-

ordinate simple IEER 

projects I their 

entirety  

One year (with degree in 

engineering architecture 

surveying construction 

management or project 

management; a 

mechanical or electrical 

trade qualification), OR 

Three year (with no 

relevant 

qualification) 

None - Written 

application 

Including short 

answer questions 

-interview 

- Proof of qualification

- One project management 

plan from a project the 

associate Candidate has 

worked on 

Three 

Years 

CEEP accreditation  Accreditation for 
experienced 

professionals that 

can oversee and co-

ordinate complex 

IEER projects in their 

Three year (with degree in 

engineering  architecture 

surveying construction 

management or project 

management; a 

mechanical or electrical 

Five years (with no 

relevant 

qualification) 

CEEP candidate must have 
either: 
-  Led three IEER projects in their 

entirety OR 

- Be able to demonstrate that they 

have an equivalent amount 

- Written 

application 

Including short 

answer questions 

-interview 

- Proof of qualification

- Three projects management 

plan from a project the CEEP  

Candidate has worked on 

- A cost benefit analysis of 

competing Energy 

Three 

Years 
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entirety  trade qualification), OR experience leading IEER across a 

range of retrofit projects and have 

experience leading each discrete 

stage of an IEER project 

Conservation Measures and a 

measures prioritization 

evaluation 

- A measurement an 

verification plan 
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2) ประเทศสิงค์โปร์  
 ประเทศสิงค์โปร์ได้กําหนดคุณสมบัติพื้นฐานสําหรับบริษัท ESCO ท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศสิงค์โปร์

กล่าวคือจะต้องเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจและบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยลักษณะการบริการจะ

ประกอบด้วยการบริการด้านการเงิน การออกแบบทางวิศวกรรม การติดต้ังอุปกรณ์ และการบริหารโครงการ 

ท้ังน้ี การรับรองมาตรฐานบริษัท ESCO ในประเทศสิงค์โปร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตาม              

(1) จํานวนปีท่ีดําเนินธุรกิจด้านการจัดการพลังงาน (2) ประสบการณ์ด้านเทคนิคในการให้บริการด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน (3) จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถในการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์

พลังงาน (4) มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการ โดยรายละเอียด

สําหรับมาตรฐานท้ัง 2 ระดับมีดังนี้ 

 

ประเภทท่ี 1 Full Accreditation (ระยะเวลาในการรับรอง 3 ปี) 

 บริษัทจะต้องมีการดําเนินงานธุรกิจจัดการพลังงานมาแล้วอย่างน้อยสามปี 

 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการใช้พลังงานโดยมีการทํา Detailed Energy Audit อย่าง

น้อย 9 ครั้งหรือมีการดําเนินการติดต้ังโครงการแล้วเสร็จ 3 โครงการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน (key qualified person 

(KQP)) ซ่ึงทํางานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน 

  มีอุปกรณ์การตรวจวัดซ่ึงผ่านการการสอบเทียบและพร้อมท่ีจะใช้ในการดําเนินการ

ตรวจสอบการใช้พลังงาน 

 

ประเภทท่ี 2 Provisional accreditation หรือการรับรองชั่วคราว (ระยะเวลาในการรับรอง 1 ปี, 

ต่ออายุรายปี) 

 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน (key qualified person 

(KQP)) ซ่ึงทํางานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน  

 มีอุปกรณ์การตรวจวัดซ่ึงผ่านการการสอบเทียบและพร้อมท่ีจะใช้ในการดําเนินการตรวจสอบ

การใช้พลังงาน 

 บริษัทประเภทนี้จะสามารถเป็น “Full Accreditation” ได้หลังจากดําเนินการไปแล้ว 3 ปี 
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นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ่ืนๆ ซ่ึงใช้ในการประกอบการรับรองมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดย ESU (Energy 

Sustainable Unit) อาทิเช่น  

 ประวัติในการดําเนินงานด้าน (ก) ความสามารถในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด(ข) 

ประสบการณ์ในการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการ (ค) การจัดทํารายงานตรวจวัด
การใช้พลังงานก่อนดําเนินโครงการและ (ง) การประเมินประหยัดพลังงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

 มีนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยในสถานท่ีทํางานและมีบันทึกผลการดําเนินการ 

 รายละเอียดบริษัท 

 โครงสร้างองค์กร 

 ความสามารถในการบริการอ่ืน ๆ เช่น ประสบการณ์การจัดการด้านอ่ืนๆ 

 สถานะทางการเงินของ บริษัท (กําไรขาดทุนและมูลค่าทุนสุทธิ) 
 

3) ประเทศฟิลิปปินส์  
 ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการกําหนดในเรื่องการรับรองมาตรฐาน ESCO ไว้เช่นกัน ท้ังนี้ เพ่ือเป็นพัฒนา

ความเช่ียวชาญและคุณภาพของ ESCO รวมถึงเป็นการยกระดับการให้บริการของ ESCO โดยในการรับรอง

มาตรฐานของ ESCO ในประเทศฟิลิปปินส์มีข้อกําหนดและรายละเอียดในการย่ืนขอการรับรองดังน้ี 

 ข้อมูลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ ประวัติบริษัท 

 ข้อมูลด้านความสามารถทางด้านการเงิน 

 ข้อมูลโครงสร้างการบริหารของบริษัท 

 ข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์โครงการของบริษัท 

 ข้อมูลบุคลากร (คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ (Specialization) และประสบการณ์ 

 ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจวัด 

 

เกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน ESCO 
 (1) ESCO จะต้องผ่านข้อกําหนดด้าน ความสามารถทางด้านการเงิน ประสบการณ์โครงการของ

บริษัทและรายละเอียดข้อมูลบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการตรวจวัด 

 (2) ESCO จะต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 



 

มาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย หน้า 2-3 
 

 

ท้ังน้ี ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการแบ่งระดับ ESCO ไว้ท้ังหมดสิ้น 4 ระดับ ดังน้ี 

Classification A B C D
1 จํานวนโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว มากกว่า 7 4-7 1-4 น้อยกว่า 1

2 ความสามารถทางการเงิน มากกว่า 3 ล้าน 1 ล้าน – 3 ล้าน 0.5 ล้าน – 1 ล้าน น้อยกว่า 0.5 ล้าน

3 จํานวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่า 7 4-7 1-4 น้อยกว่า 1

4 ความต่อเน่ืองในการดําเนินโครงการในช่วง 3 ปี  มากกว่า 75 % 50-75 % 25-50% น้อยกว่า 25%

5 การรับประกันผลประหยัดของ ESCO ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่า 50 % 20-50% 10-20% น้อยกว่า 20%

6 จํานวนเทคโนโลยีท่ี ESCO ใช้ในการดําเนินโครงการ มากกว่า 5 3-5 1-3 น้อยกว่า 1

 

 

2.2 การกําหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานของไทย  
การกําหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริษัทจัดการพลังงานเป็นที่

น่าเช่ือถือและช่วยยกระดับมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยให้เทียบเคียงสากล โดยคุณสมบัติที่สําคัญ

บริษัทESCO จะต้องมีโดยแบ่งเป็นคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองซ่ึงเป็นคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 
 1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เป็นสัญญาท่ีมีการลงนาม

ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการรับประกันผลประหยัดด้านพลังงานให้แก่สถาน
ประกอบการ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่ ESCO จะต้องมี โดยเน้ือหาในสัญญาพลังงานจะต้องมีความชัดเจนของ
ข้อตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมข้อสัญญาทั้ง 8 ข้อ  

 

 วัตถุประสงค์ของสัญญา  

 วิธีการดําเนินการตามโครงการ  

 การรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน 

 การจัดการพลังงานตามโครงการ  

 ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์ 

 การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ ค่าปรับ 

 การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน  
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    1.2) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: 
M&V) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และดําเนินการ ใน
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ท่ีได้มาตรฐานท่ีชัดเจนและสามารถทําให้เป็น
ท่ียอมรับได้ระหว่างคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 จัดทําขอ้ตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดโดยแนบท้ายสัญญาพลังงาน เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการใน
รายงานการตรวจวัดฯ 

 เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan  

 แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ ท่ีได้มาตรฐานสากล 

 ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรองรายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน 

 

2) คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 
2.1) ความสามารถทางด้านเทคนิค บริษัท ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

และมีความเช่ียวชาญด้านพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมาตรการท่ีสถานประกอบการต้องการ
อนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปจําเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม 

โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย เพ่ือท่ีจะได้สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นทางด้านเทคนิคได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียัง
ต้องมีความชํานาญด้านการบริหารจัดการโครงการ และบริหารสัญญาอีกด้วย ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

 

 จํานวนเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีบริษัทจัดการพลังงานสามารถดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ให้กับสถานประกอบการ  

 

2.2) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะต้อง
มีผู้เช่ียวชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผลการ
ประหยัดพลังงานที่ได้เป็นไปตามจริงและถูกต้อง โดยใจความสําคัญของความรับผิดชอบต่อความเส่ียงทาง
เทคนิค จะต้องครอบคลุม ดังนี้ 
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 ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใช้
พลังงาน การวิเคราะห์ และออกแบบด้านวิศวกรรม การคัดเลือกชนิดและขนาดของ
เทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์) ซ่ึงหากผล
ประหยัดของโครงการที่สามารถดําเนินการได้จริงตํ่ากว่าผลประหยัดท่ีกําหนดในสัญญา
พลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนท่ีขาดให้กับสถานประกอบการ  

 ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน  

 

2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ โดย 

ESCO อาจให้คําแนะนําหรือให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการฯ ซ่ึงสามารถนําเสนอได้ใน 2 

รูปแบบกล่าวคือ รูปแบบแรก ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้ท้ังหมดโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบแบ่งผลประหยัด 

(Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบรับประกัน
ผลประหยัด(Guaranteed Saving) สําหรับในรูปแบบที่สองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะนําในเรื่องข้อมูลของ
แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการฯ แล้ว ESCO ควรมีความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย ซ่ึงจะทําให้สถานประกอบการมีความม่ันใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรักษ์
พลังงานรวดเร็วขึ้น  ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังน้ี ความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

 ESCO เคยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากได้รับการรับรองเป็นบริษัทจัด
การพลังงานจากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะนําลูกค้าขอรับสินเช่ือด้านอนุรักษ์
พลังงาน 

 ความสามารถในการออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ภาระผูกพันต่างๆ ท่ีลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ําประกัน ลูกค้าสามารถนําหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อ่ืนๆ  

 

2.4) ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือ
ทางด้านพลังงาน ประจําอยู่ในองค์กร นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรในด้านบริหารโครงการและสัญญา งานบริหาร
การเดินระบบ และซ่อมบํารุง อีกทั้งต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
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  ประสบการณ์การทํางานด้านอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรประจํารวมกันขั้นตํ่าอย่าง
น้อย 5 man-yr (ปี) 

 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีกิจกรรมการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา 

 คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน หรือวิทยาศาสตร์สาขาพลังงาน
หรือการจัดการพลังงาน 

 

2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึง
ความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดย
พิจารณาจาก 

 ทุนจดทะเบียนท่ีชําระของบริษัทที่ชําระแล้ว (ล้านบาท) ขั้นตํ่า 1-5 ล้านบบาท 

 อัตราส่วนของหน้ีสินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้ีสินต่อทุนท่ี 

ระดับไม่เกิน 3 เท่า เนื่องจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของหนี้สินต่อทุนสูงมากน้ัน ย่อมจะ
มีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย จะทําให้ความสามารถในการชําระหน้ีลดลง 

 ความสามารถในการออกหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ 

ประกันภัยสําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา หรือภาระผูกพันต่างๆ ท่ีลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ําประกัน ลูกค้าสามารถนํา
หนังสือค้ําประกันของธนาคารไปวางเป็นหลักประกนัแทนหลักทรัพย์อ่ืนๆ  
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บทที่ 3  
มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO Project Implementation) 
 

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะใช้สําหรับการ

ดําเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปเป็นมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานได้ดังน้ี  

 

1. การสํารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ESCO จะต้องประเมินศักยภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ พร้อมวิเคราะห์การใช้พลังงาน

เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะดําเนินการด้วยความ

ระมัดระวังและเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ  

 
2. การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม 

ESCO จะต้องนําเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพให้แก่สถาน

ประกอบการ และสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดท่ีได้นําเสนอ พร้อมท้ังทําความ

เข้าใจถึงการรับประกันผลประหยัด การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด  

 

3. การจัดทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact: EPC) 
ESCO จะต้องนําเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานท่ีมีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบ่ง

ผลประหยัด รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน 

 

4. การปรับเปล่ียน/ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ 
ESCO จะต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยบุคคลากรผู้มีความเช่ียวชาญตาม

มาตรฐานของการติดต้ังอุปกรณ์ประเภทน้ันๆ 
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5. การตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด/แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน 
ESCO จะต้องดําเนินการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาซ่ึงขึ้นกับ

ข้อตกลงในสัญญาว่ากันในรูปแบบไหน ความถ่ีมากน้อยเท่าไหร่  

 

6. ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ์/ความชํารุดหายของอุปกรณ์ 
ESCO จะต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนต่างผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไม่เป็นไปตามที่รับประกัน 

รวมถึง ความเสียหาย ในกรณีท่ีอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามที่นําเสนอ หรืออุปกรณ์เกิดความชํารุดเสียหาย 

ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน 
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บทที่ 4 
รูปแบบสัญญาพลังงาน 

(Energy Performance Contract: EPC) 
 

สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) เป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งในการ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และยังทําให้สถนประกอบการเกิดความ
ม่ันใจในการลงทุนโครงการ 
 

สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และสถานประกอบการ ซ่ึงจะ
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่การติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยต้องระบุรายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมีชดเชย
ส่วนต่างในกรณีท่ีผลประโยชน์ท่ีได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการกําหนดปริมาณของ
พลังงานของพลังงานท่ีสามารถประหยัดได้เม่ือเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 

ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบน้ันๆ ท่ีจะดําเนินการ โดยจะระบุระดับการใช้พลังงาน
ปกติไว้ในสัญญาพลังงานด้วย 

 

ระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ในกระบวนการ
ผลิต เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ ของสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยจะต้องพิจารณาสภาพของการ
ผลิตและการซ่อมบํารุงด้วย เช่น ภาระ (Load) ในการทํางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ มี
ลักษณะอย่างไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม่ ในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการ 
พลังงานน้ัน บริษัทจัดการพลังงานจําเป็นท่ีจะต้องหาค่าระดับการใช้พลังงานปกติในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้ได้ โดยคํานึงถึง 

 

 ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ามีการแปรผัน หรือ มีค่าคงท่ี  

 ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปล่ียนแปลงหรอืไม่ ถ้ามีปัจจัยอ่ืนๆ 

แปรผัน 

 ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการวัด 
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กรณีท่ีระดับการใช้พลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
จะต้องดําเนินการอย่างไร  มีการปรับแก้ (Adjusted) ค่าระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 

อย่างไร สัญญาฉบับน้ีจะช่วยให้สถานประกอบการเกิดความม่ันใจว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นค่าท่ี
แน่นอนจนสิ้นสุดโครงการถ้าช่วงเวลาใดการประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัด
การพลังงานซ่ึงเป็นคู่สัญญานั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ประหยัดไม่ได้ให้แก่สถาน
ประกอบการ   

ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

 

4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving)  
 

รูปแบบน้ีผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน โดยมีบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) รับประกันผลการดําเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหว่าง
ผู้รับบริการกับ ESCO โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการได้จะเท่ากับหรือมากกว่า
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบรกิารจะต้องจ่ายในการลงทุน  

 

ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้จริงตํ่ากว่าผลประโยชน์สุทธิท่ีกําหนดใน
สัญญา แล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนท่ีขาดให้กับผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูง
กว่าท่ีกําหนดในสัญญา ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนท่ีสูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO (ในกรณี
การแบ่งผลประโยชน์สุทธิน้ันขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ)  

โดยองค์ประกอบที่สําคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed 

Saving) มีดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) คําจํากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ/การชําระค่าใช้จ่าย/วิธีการชําระค่าใช้จ่าย 

5) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน ซ่ึงครอบคลุม 

 อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

 กระบวนการและวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลงังาน 

 ค่าพลังงานปีฐาน 

 ค่าพลังงาน 

 การรับประกันผลประหยัดพลังงาน และการชดเชยหากผลท่ีได้ไม่เป็นไปตามสัญญา 

 ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน 
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6) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของ ESCO  

7) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
8) การโอนกรรมสิทธ์ิ/การเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
9) เอกสารอ่ืนๆ อันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

 

4.2 รูปแบบแบ่งผลประหยดัพลังงาน (Shared Saving)  
 

รูปแบบน้ี ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนก่อนแล้วนําเอาผลประโยชน์สุทธิ

ของโครงการที่สามารถดําเนินการไดม้าแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ ตามข้อตกลงในสัญญา

พลังงาน โดยองค์ประกอบสําคัญของสัญญารูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) มีดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) คําจํากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ  
5) การแบ่งผลประหยัดพลังงาน 

6) การดําเนินการของ ESCO 

7) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของ ESCO  

8) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
9) จํานวนเงินรับประกัน 

10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 

11) การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย 

12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี) 

13) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

14) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา 
15) แบบและข้อกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย 

16) เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีปฎิบัติงาน/เหตุสุดวิสัย 

17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 
18) ผลบังคับใช้ของสัญญา 
19) ข้อโต้แย้ง/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
20) หลักประกัน (ถ้ามี) 

21) เอกสารอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
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4.3 รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 

เป็นต้น 

 

รูปแบบน้ีผู้รับบริการหรือ ESCO เป็นผู้ลงทุนก็ได้ โดย ESCO จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงาน
ตามราคาที่ตกลงให้กับผู้รับบริการ ซ่ึง ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบระบบการจ่ายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผู้รับบริการมีหน้าท่ีจ่ายเงินตอบแทนเป็นค่า
พลังงานตามข้อตกลงในสัญญา  

โดยองค์ประกอบสําคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่า
พลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) คําจํากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 
4) การดําเนินการของ ESCO 

5) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของ ESCO  

6) คํารับรองและภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
7) ราคาพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภคท่ีรับประกัน  

8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 

9) ปริมาณซ้ือ-ขายพลังงานขั้นตํ่า 
10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี) 

11) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

12) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา 
13) แบบและข้อกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย 

14) เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีปฎิบัติงาน/เหตุสุดวิสัย 

15) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 
16) ผลบังคับใช้ของสัญญา 
17) ข้อโต้แย้ง/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
18) หลักประกัน (ถ้ามี) 

19) เอกสารอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
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บทที่ 5 
การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการทํางาน  

(Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 
5.1 ความเป็นมา 
 

ตามที่ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้นํามาตรฐาน

บริษัทจัดการพลังงานที่เคยจัดทําไว้มาทดสอบใช้งานผ่านโครงการตัวอย่าง โดยเร่ิมต้นจากการรับสมัครและ

พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของบริษัทจัดการพลังงานไทย พร้อมกับคัดเลือกบริษัทที่มีเอกสารรายละเอียดและ

ข้อมูลครบถ้วน มาประเมินตรวจสอบการนํามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไปใช้งานโดยละเอียด จํานวน 10 

บริษัท และติดตามรวมถึงสรุปผลการนํามาตรฐานไปใช้งาน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะสําหรับ

การปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรฐานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 โดยท่ีผ่านมา ได้จัดต้ังคณะทํางานย่อยฯ เพ่ือดําเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วม

โครงการตัวอย่างและตรวจสอบรับรองมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน  จัดทําระบบเอกสารและแบบฟอร์ม

ประเมินรับรองมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน และรับสมัครและคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วม

โครงการตัวอย่าง 

 

 

5.2 วิธีการประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 

การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย
จะพิจารณาตามหัวข้อท่ีมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยได้กําหนดไว้ โดยใช้ตารางประเมินซ่ึงแสดงเกณฑ์
มาตรฐานท่ีบริษัทจัดการพลังงานจะต้องปฏิบัติสําหรับแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 

 

ส่วนท่ี I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงานไทย ประกอบด้วย 
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1) คุณสมบัติหลัก ได้แก่ สัญญาพลังงาน รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อ
การตัดสินใจลงทุน (IGA Report) และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ของบริษัทจัด
การพลังงาน 

2) คุณสมบัติรอง ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิค ความสามารถทางการเงิน ความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุน ความสามารถของบุคลากร โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน 

 

ส่วนท่ี II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานซ่ึง
ดําเนินการภายใต้สัญญาพลังงาน 

 

หมายเหตุ 

ความหมายของโครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีใช้ในเอกสารฉบับนี้ ให้ครอบคลุมถึง โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านพลังงานทดแทน โครงการเปลี่ยนรูปแบบหรือประเภท
พลังงานที่ใช้ รวมทั้งโครงการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ 

 

5.3 ตารางประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย  
 
ส่วนท่ี I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 
เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. สําเนาของสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ท่ีบริษัทจัดการพลังงานทํากับ
ผู้ประกอบการ 

 

หัวข้อ รายละเอียด

(1) ความถูกของสัญญาและผลบังคับใช้

ทางกฎหมาย 

 เป็นสัญญาท่ีทําขึ้นอย่างถูกมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย 

 ระบุช่ือ ท่ีอยู่ติดต่อ และผู้มีอํานาจลงนาม ของคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ท้ังฝ่าย
ผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน พร้อมวันท่ีท่ีสัญญามีผลบังคับใช้ 

(2) รูปแบบของสัญญา  ระบุชัดเจนว่าเป็นสัญญาพลังงานในรูปแบบสัญญารับประกันผลประหยัด
พลังงาน (Guaranteed Saving) รูปแบบสัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared 

Saving) หรือรูปแบบสัญญาจําหน่ายพลังงาน (Chauffage) 
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หัวข้อ รายละเอียด

(3) วัตถุประสงค์ของสัญญา  ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะดําเนินโครงการอะไร เป็น
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือโครงการด้านพลังงาน
ทดแทน และ/หรือเป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ 

 ระบุขอบเขต พื้นท่ี สถานท่ีตั้งของโครงการท่ีจะดําเนินการให้ชัดเจน 

 ระบุขอบเขตการดําเนินการไว้ในวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าครอบคลุมการ
ดําเนินการอะไรบ้าง ต้ังแต่การสํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ 

ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมงาน ทดสอบการทํางาน ส่งมอบรับมอบงาน การ
บริหารโครงการ รวมท้ังลักษณะการให้การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ 

(4) คําจํากัดความในสัญญา  แสดงความหมายและอธิบายคําจํากัดความ คํานิยาม และคําเฉพาะต่างๆท่ีใช้ใน
สัญญา ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) ผู้ว่าจ้าง (ผู้ประกอบการ) 

2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลังงาน) 

3) เงินลงทุนของโครงการ 

4) การใช้พลังงานฐาน 

5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

6) ผลประหยัดจากโครงการ 

7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

(5) รายละเอียดการดําเนินการตาม

โครงการ 
 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการโครงการ 

 แสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการในแต่ละข้ันตอนของการดําเนินงาน 

 ระบุผลตอบแทนทางการเงินขั้นตํ่าของโครงการในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุน
และ/หรืออัตราตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ในวงเงิน
ลงทุนท่ีกําหนด เพื่อพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน
และผู้ประกอบการ 

 สําหรับสัญญาพลังงานแบบจําหน่ายพลังงาน (Chauffage) กําหนดปริมาณขั้น
ต่ํา คุณสมบัติขั้นต่ํา และราคาของพลังงาน ท่ีบริษัทจัดการพลังงานส่งจําหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการ 

 ให้สิทธิกับผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
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หัวข้อ รายละเอียด

 โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินไม่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีกําหนดไว้ 2) เงิน
ลงทุนเกินกว่าวงเงินงบประมาณท่ีบริษัทจัดการพลังงานได้ประมาณการไว้ 

 โครงการไม่สามารถดําเนินการต่อได้เนื่องจากข้อบกพร่องจากการออกแบบ การ
วิเคราะห์ หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นซ่ึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทจัด
การพลังงาน 

 จัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อผู้ประกอบการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุนจัดซ้ือจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
แนบท้ายรายงาน IGA เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาพลังงาน **ใช้เกณฑ์ประเมินใน
หัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือ
การตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA)** 

 จัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and 

Verification Plan: M&V Plan) แนบท้ายเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาพลังงาน **

ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

(Measurement and Verification: M&V)** 

(6) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน/

แบ่งผลประหยัด 

 กําหนดวันเริ่มต้นของการรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (โดยปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลังจากท่ีเครื่องจักร
อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและผ่านการทดสอบการทํางาน (Commissioning) เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ระบุระยะเวลารับประกันผลตอบแทนของโครงการ (Guaranteed/Shared 

Saving Period) อย่างชัดเจน 

 ระบุจํานวนเงินผลประหยัดพลังงานท่ีรับประกัน โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือ
กําหนดเป็นสูตรคํานวณท่ีชัดเจน 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจํานวนเงินหรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการประกันใน
ภายหลัง จะมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา 

 กําหนดระยะเวลาและความถี่ของการจัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน 

(7) เง่ือนไขในการรับประกัน  ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการรับประกันผลประหยัดของ
โครงการครอบคลุมความเส่ียงทางเทคนิค ได้แก่ การประเมินการใช้พลังงาน, 

การวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและขนาดของ
เทคโนโลยี, การบริหารโครงการ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
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หัวข้อ รายละเอียด

 กําหนดเง่ือนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยส่วนท่ีขาดแก่ผู้ประกอบการหากผล
ประหยัดของโครงการตํ่ากว่าท่ีมูลค่ารับประกันท่ีกําหนดในสัญญา 

 กรณีผลประหยัดของโครงการสูงกว่ามูลค่ารับประกันท่ีกําหนดในสัญญาและ
สถานประกอบการยินดีแบ่งปันผลประหยัด กําหนดเง่ือนไขและวิธีการชําระเงิน
สําหรับการแบ่งผลประหยัดระหว่างคู่สัญญา 

(8) การวางหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา 
 กรณีท่ีสัญญากําหนดให้บริษัทจัดการพลังงานการวางหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา หลักประกันท่ีใช้จะเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
ไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยระบุวงเงินหลักประกันและระยะเวลาส้ินสุด
ของหลักประกันตามเง่ือนไขของสัญญา 

(9) การบอกเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา  การบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญาจะมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลงแนบท้าย
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

(10) การเปล่ียนแปลงการรับประกัน  การขอเปล่ียนแปลงการรับประกัน ได้แก่ จํานวนเงินรับประกัน ระยะเวลา
รับประกัน จะมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา 

 

1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment 
Grade Audit: IGA Report) 

เอกสารที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. สําเนารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน (IGA Report) 

ท่ีบริษัทจัดการพลังงานจัดทําให้กับผู้ประกอบการ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

(1) วัตถุประสงค์ของรายงาน  รายงาน IGA อ้างอิงและแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 

 กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยอ้างอิงสัญญาพลังงาน 

(2) ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้

พลังงาน 

 แสดงแผนผังและคําอธิบายการทํางานและลักษณะการใช้พลังงานของ
กระบวนการผลิตหรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการดําเนินโครงการ 

 แสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการดําเนินโครงการครอบคลุม 
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1) ประเภทพลังงานท่ีใช้

2) ปริมาณพลังงานท่ีใช้ 

3) ช่ัวโมงการทํางาน 

4) ปัจจัยการทํางานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

5) ราคาค่าพลังงาน 

(3) รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์

พลังงาน 

 แสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะ
ดําเนินการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 

 อธิบายหลักการทํางานของมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีทําให้เกิดผลประหยัด 

 แสดงส่ิงท่ีจะระมัดระวัง รวมท้ังปัจจัยความเส่ียงต่างๆท่ีอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลิต หรือผลประหยัดพลังงาน 

(4) การวิเคราะห์ผลประหยัดจาก

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 แสดงรายละเอียดข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้
ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะใช้ในการคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 แสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ประกอบด้วย 

1) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง 

2) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

3) การคํานวณปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้ 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 แสดงข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานท่ีใช้ในคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 
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 แสดงข้อมูลจากการประเมินท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลัง
ปรับปรุงพร้อมระบุสมมติฐานที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

2) ข้อมูลประเมินช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะ

การใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงานท่ีประเมิน 

(5) การออกแบบและวิเคราะห์ทาง

เทคนิคของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 แสดงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Conceptual Design) ของมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานท่ีจะเสนอดําเนินการ ในระดับท่ีสามารถใช้ทําตารางปริมาณงาน 

(BOQ) เพ่ือประเมินงบประมาณลงทุน ได้แก่ 
1) ข้อกําหนดรายละเอียด (Specification) ของเคร่ืองจักรอุปกรณ์หลักท่ีใช้ใน

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

2) แผนผังกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Process Flow 

Diagram) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

3) แผนผังแสดงตําแหน่งท่ีต้ัง (Layout Plan) ของกระบวนการผลิตหรือ

เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

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

แบบงานฐานรากและโครงสร้างเบื้องต้น 

5) แบบเคร่ืองจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะการติดตั้งเบื้องต้น (Main 

Equipment & Installation Drawing) 

6) แผนผังแสดงแนวการเดินท่อหลัก (Main Piping Route Layout) การเดิน

สายไฟหลัก (Main Cable Route Layout) 

7) แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) 

8) แผนผังเครื่องมือวัดและมิเตอร์ท่ีใช้สําหรับตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

พลังงาน 

8) แผนผังแสดงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และของเสียท่ีเกิดจากการผลิตหลัง
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ปรับปรุง

10) แผนผังแสดงจุดเช่ือมต่อกับกระบวนการผลิตเดิม 

 แสดงมาตรฐานทางวิศวกรรมท่ีใช้ในการออกแบบ โดยจะเป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อกําหนด หรือแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 แสดงเปรียบเทียบสภาพการทํางานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยสภาพ
การทํางานหลังปรับปรุงจะไม่แย่กว่าสภาพการทํางานเดิม และผ่านตาม
ข้อกําหนดและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 แสดงการออกแบบและปริมาณ Utility ท่ีใช้ของกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้อง
หรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์หลังปรับปรุง 

 กรณีท่ีสถานประกอบการจําเป็นใช้ข้อมูลรายงานปริมาณการปล่อยมลพิษและ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้แสดงการคํานวณปริมาณการปล่อยมลพิษก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าปริมาณการปล่อย
มลพิษและผลกระทบส่ิงแวดล้อมหลังปรับปรุงผ่านเกณฑ์ท่ีระบุในข้อกําหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(6) การวิเคราะห์ทางการเงินของ

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

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

 แสดงสมมติฐานท่ีใช้วิเคราะห์ทางการเงิน ได้แก่ 
1) ราคาค่าพลังงาน 

2) สภาพและภาระการใช้งาน 

3) ช่ัวโมงการทํางาน 

4) อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายรับ รายจ่าย (Escalation Rate) 

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ือง 

6) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

7) อายุโครงการ 

 แสดงการวิเคราะห์กระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ ในรูปแบบของแบบจําลอง
ทางการเงิน (Financial Model) โดยแสดง 
1) ประมาณการกระแสเงินสด รายรับ รายจ่าย ผลประหยัดสุทธิของโครงการ 
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ตลอดอายุโครงการ

2) ประมาณการยอดเงินรับประกัน ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันเทียบกับ

ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ 

 แสดงการคํานวณผลตอบแทนทางการเงินจากโครงการ โดยใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเหมาะสม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return: IRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หรือระยะเวลา
คืนทุน 

7) การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  แสดงปัจจัยที่เป็นความเส่ียงในการดําเนินการโครงการ แบ่งเป็น 

1) ปัจจัยเส่ียงในช่วงระยะเวลาก่อนช่วงระยะเวลาเดินเครื่อง ซ่ึงอาจทําให้

โครงการไม่สามารถดําเนินการต่อได้ หรือทําให้เงินลงทุนเกินกว่าวงเงินท่ี

ประมาณการไว้ 

2) ปัจจัยเส่ียงในช่วงเดินเคร่ืองใช้งาน ซ่ึงอาจทําให้ผลประหยัดไม่เป็นไปตามท่ี

คาดการณ์ไว้ 

 แสดงผลกระทบของความเส่ียง และแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของ
โครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

8) การออกแบบวิธีการตรวจวัดและ

พิ สู จ น์ ผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น 

(Measurement & Verification Plan) 

 แสดงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานอ้างอิงตามมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือกรณีศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ **ใช้เกณฑ์
ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 

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

(1) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลท่ีเหมาะสม และจัดทํา M&V Plan 

(2) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเคร่ืองมือการตรวจวัดฯท่ีได้มาตรฐานสากล 

9) การดําเนินการตามข้อกําหนดและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีการศึกษาและแสดงรายการขอใบอนุญาต และการดําเนินการตามระเบียบ

ราชการและข้อกฎหมายท่ีบังคับใช้ต่างๆ 

10) แผนการดําเนินงานโครงการ  แสดงแผนการดําเนินการโครงการ แสดงข้ันตอน และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานแต่ละขั้นตอน ครอบคลุม 

1) การสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

2) การจัดทํารายงาน IGA และนําเสนอโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน 
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3) การจัดหาแหล่งเงินทุน

4) การดําเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 

5) การจัดซ้ือจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

6) การก่อสร้างติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

8) การทดสอบการทํางาน การทดสอบเดินเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบ

งาน 

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องจักร

อุปกรณ์ 

10) การเดินเคร่ืองและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเคร่ืองและ

บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด

พลังงาน 

 

3) รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

หัวข้อ รายละเอียด

(1) จัดทําข้อตกลงการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานโดยแนบ

ท้ายสัญญาพลังงาน 

 จัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement 

and Verification Plan: M&V Plan) เสนอต่อผู้ประกอบการ โดยเป็นส่วน
หนึ่งของรายงาน IGA 

 จัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะเวลารับประกัน
ผลประหยัดตามสัญญาพลังงาน และแนบท้ายเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาพลังงาน 

( 2 )  แ ส ด ง ข้ อ มู ล พ ลั ง ง า น แ ล ะ

รายละเอียดมาตรการและของสถาน

ประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ 

 แสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน แผนผังกระบวนการและการใช้
พลังงาน และกําหนดขอบเขตและจุดท่ีจะตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
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หัวข้อ รายละเอียด

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดทํา M&V 

Plan 

 วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดอ้างอิงตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือ
กรณีศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ ได้แก่ 
1) International Performance Measurement and Verification 

Protocol (IPMVP) 

2) ASHRAE Guideline 14 

3) FEMP M&V Guideline 

4) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน สําหรับมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ท่ีจัดทําโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

 หากเลือกวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดอ้างอิงตาม IPMVP แสดง
แนวทางท่ีใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ได้แก่ 
Option A: วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key 

Parameters) 

Option B: วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All 

Parameters) 

Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility) 

Option D: แบบจําลอง (Calibrated Simulation) 

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเคร่ืองมือ

การตรวจวัดฯท่ีได้มาตรฐานสากล 

 แสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ 

โดยระบุ 
1) ประเภทของข้อมูลท่ีเก็บ 

2) ระยะเวลา ความถ่ีที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

3) จุดที่ทําการตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

4) เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล 

5) ค่าความคลาดเคล่ือนของข้อมูลการตรวจวัด 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานฐานเป็นไปตามหลักการดังต่อไปน้ี 

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น 
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ครอบคลุมฤดูกาลแตกต่างกันของปี รอบการผลิต 1 สัปดาห์ ซ่ึงมีวันทํางานวัน

จันทร์-ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

2) ข้อมูลเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน 

3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน ครอบคลุมย่านการใช้งานเพ่ือ

การปรับแก้ค่าในคํานวณการใช้พลังงาน 

4) ช่วงท่ีวัดควรถอยหลังไปจากช่วงติดต้ัง แต่ไม่ควรถอยหลังไปมากเกินไป ซ่ึง

สภาพการใช้งานอาจแตกต่างกัน 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงเพ่ือพิสูจน์ผลประหยัด เป็นไปตาม
หลักการดังต่อไปน้ี 

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

2) ระยะเวลาข้ึนกับความคงอยู่ของมาตรการ และอัตราความเส่ือมของอุปกรณ์ 

( 5 )  ตรวจ วัดและ วิ เคราะห์ การ ใ ช้

พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 แสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดจากมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง 

2) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

3) การคํานวณปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้ 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 แสดงข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานท่ีใช้ในคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 

 แสดงข้อมูล ท่ี ใ ช้ ในการคํานวณปริมาณการใ ช้พลังงานหลังปรับปรุ ง 
ประกอบด้วย 
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หัวข้อ รายละเอียด

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง

2) ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
3) ปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงาน 

(6) จัดทํารายงานการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรอง

รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ

ใช้พลังงาน 

 การจัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) เป็นไป
ตามแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) 

 จัดส่งรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน เพื่อ

พิจารณาและรับรอง โดยผู้ประกอบการ 
 

 

1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. สําเนาของแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan: 

M&V Plan) สําหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานดําเนินการให้กับผู้ประกอบการ 
2. สําเนารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Report: 

M&V Report) สําหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานดําเนินการให้กับผู้ประกอบการ 
 

 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด

(1) จัดทําข้อตกลงการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานโดยแนบ

ท้ายสัญญาพลังงาน 

 ต้ อ ง จั ด ทํ า แ ผนวิ ธี ก า ร ต ร ว จ วั ด แ ล ะพิ สู จ น์ ผ ลป ร ะห ยั ดพ ลั ง ง า น 

(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) เสนอต่อ
ผู้ประกอบการ โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน IGA 

 ต้องจัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้าย เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะเวลารับประกัน
ผลประหยัดตามสัญญาพลังงาน และแนบท้ายเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาพลังงาน

( 2 )  แ ส ด ง ข้ อ มู ล พ ลั ง ง า น แ ล ะ

รายละเอียดมาตรการและของสถาน
 ต้องแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน แผนผังกระบวนการและการ

ใช้พลังงาน และกําหนดขอบเขตและจุดท่ีจะตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อ
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ประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ วิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดทํา M&V 

Plan 

 วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด
หรือกรณีศึกษาที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ 
1) International Performance Measurement and Verification 

Protocol (IPMVP) 

2) ASHRAE Guideline 14 

3) FEMP M&V Guideline 

4) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน สําหรับมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่จัดทําโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

 ต้องแสดงแนวทางท่ีใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามทางเลือกท่ี
กําหนดใน 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: แบบจําลอง (Calibrated Simulation) 

( 4 )  แสดง วิ ธี ก า รตรวจ วั ดฯ  และ

เ ค ร่ื อ ง มื อ ก า ร ต ร ว จ วั ด ฯ  ท่ี ไ ด้

มาตรฐานสากล 

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ต่างๆ โดยระบุ 
1) ประเภทของข้อมูลท่ีเก็บ 

2) ระยะเวลา ความถี่ท่ีตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

3) จุดที่ทําการตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

4) เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล 

5) ค่าความคลาดเคล่ือนของข้อมูลการตรวจวัด 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานฐานต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปน้ี 

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น 

ครอบคลุมฤดูกาลแตกต่างกันของปี รอบการผลิต 1 สัปดาห์ ซ่ึงมีวันทํางานวัน

จันทร์-ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน 

3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน ครอบคลุมย่านการใช้งานเพื่อ

การปรับแก้ค่าในคํานวณการใช้พลังงาน 
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4) ช่วงท่ีวัดควรถอยหลังไปจากช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควรถอยหลังไปมากเกินไป ซ่ึง

สภาพการใช้งานอาจแตกต่างกัน 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงเพ่ือพิสูจน์ผลประหยัด ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปน้ี 

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

2) ระยะเวลาขึ้นกับความคงอยู่ของมาตรการ และอัตราความเส่ือมของ

อุปกรณ์ 

( 5 )  ตรวจ วัดและ วิ เคราะห์ การ ใ ช้

พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดจาก

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง 

2) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

3) การคํานวณปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้ 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 

 ต้องแสดงข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานท่ีใช้ในคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 

 ต้องแสดงข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

2) ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทํางานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

4) ราคาค่าพลังงาน 

(6) จัดทํารายงานการตรวจวัดและ

พิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรอง

รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ

ใช้พลังงาน 

 การจัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) ต้อง
เป็นไปตามแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) 

 ต้องจัดส่งรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) ตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนดในแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

เพ่ือพิจารณาและรับรอง โดยผู้ประกอบการ 
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2) คุณสมบัติรอง 

2.1) ความสามารถด้านเทคนิค 
เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Company Profile) 

2. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัด
การพลังงาน 

 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด

(1) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 5 

โครงการ 

(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

วิ ศ วก ร รม โดย เ ฉพาะสาข า ไฟ ฟ้ า 

เคร่ืองกล เครื่องมือวัด และส่ิงแวดล้อม 

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของบุคลากร 

(3) ความชํานาญด้านการบริหารจัดการ

โครงการและการบริหารสัญญา 
 ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานภายใต้สัญญา

พลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) จนถึงช่วงรับประกันผล
ประหยัดอย่างน้อย 1 ปี เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

(4) จํานวนเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ี

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ส า ม า ร ถ

ดําเนินการ 

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของบุคลากร 

 

2.2) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงทางเทคนิค 
ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

 

2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. เอกสารแสดงประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน ในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือสําหรับโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยให้ระบุช่ือโครงการ วงเงินลงทุนท้ังหมดของโครงการ วงเงินลงทุนหรือสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน ช่ือและผู้ติดต่อของสถาบันการเงินซ่ึงสามารถอ้างอิงได้ 
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หัวข้อประเมิน รายละเอียด

(1) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบแบ่งผล

ประหยัด (Shared Saving): 

ความสามารถของ ESCO ในการลงทุน

เองท้ังหมด 

 ต้องมีประสบการณ์ในลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหา
แหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือกองทุน (Investment 

Fund) เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 โครงการ 

(2) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบ

รับประกันผลประหยัด (Guaranteed 

Saving) ความสามารถของ ESCO ใน

การสนับสนุนผู้ประกอบการในการ

จัดหาแหล่งเงินลงทุน 

(3) ESCO เคยได้รับการสนับสนุนจาก

สถาบันการเงิน หรือเคยแนะนําลูกค้า

ขอสินเช่ือด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 

2.4) ความสามารถของบุคลากร 
เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัด
การพลังงาน 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัดการพลังงาน 

3. สําเนาหลักฐานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงาน 

 

 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด

(1) ประสบการณ์ทํางานด้านอนุรักษ์

พลังงานของบุคลากรประจํา รวมกันขั้น

ต่ํา 5 man-yr 

 ต้องมีบุคลากรประจําอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานอย่างน้อย 5 ปี และผ่านการดําเนินการโครงการด้านการอนุรักษ์
พลังงานไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

(2) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

เก่ียวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างเป็นระบบ 

 ต้องมีการพัฒนาบุคลากรประจํา มี ผู้ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO Intensive Training Program) และได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CEP (Certified EPC Professional) Level I & 

Level II หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเหมาะสมหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 คน 
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หัวข้อประเมิน รายละเอียด

 ต้องมีบุคลากรประจําท่ีผ่านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในการดําเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัท
จัดการพลังงานให้บริการได้ 

 ต้องมีบุคลากรประจําท่ีผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
ตามแนวทางปฎิบัติของ IPMVP 

(3) คุณภาพของบุคลากร บริษัทต้องมี

วิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ในสาขาท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง น้ อ ย  1 คน  ห รื อ

วิทยาศาสตร์สาขาพลังงานหรือการจัด

การพลังงาน 

 ต้องมีบุคลากรท่ีมีบุคลากรประจําซ่ึงผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัด
การพลังงานให้บริการ ดังน้ี 

1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงต้องมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบท่ี

เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า ต้องมีผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลังอย่างน้อย 1 คน 

2) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงต้องมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบท่ี

เก่ียวกับงานระบบเคร่ืองกล ระบบทําความร้อน ระบบทําความเย็น ต้องมีผู้ท่ีมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา

เครื่องกลอย่างน้อย 1 คน 

3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า ต้องมีผู้ท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลัง

และสาขาเคร่ืองกลอย่างน้อยสาขาละ 1 คน 

4) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงต้องมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบท่ี

เก่ียวกับงานโยธา ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร หรืองานโครงสร้างรับนําหนัก 

ต้องมีผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคี

วิศวกร สาขาโยธาอย่างนอ้ย 1 คน 

5) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงมีการกําจัดหรือการบําบัดของเสีย ต้องมีผู้ท่ีมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา

ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน 

6) สําหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ถ้าเป็นงานที่ต้องมีการออกแบบหรือ

ติดต้ังทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรือส่ิงแวดล้อม จะต้องมีผู้ท่ีมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร ครบ

ตามสาขางานวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องน้ันๆ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 
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2.5) ความสามารถทางการเงิน 
เอกสารที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2. สําเนาหนังสือรับรองนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

3. หนังสือบริคณห์สนธิ 
4. รายงานงบการเงินของบริษัท (Financial Report) ย้อนหลัง 2 ปี 

5. ตัวอย่างหนังสือค้ําประกัน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ ESCO เคยทํา 
 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ข้ันตํ่า 1-

5 ล้านบาท 

 ต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย 

 ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ขั้นตํ่า 1 ล้านบาท 

 ต้องมีมูลค่าทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินลงทุนสุ
งสุดของโครงการภายใต้สัญญาพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานดําเนินการอยู่ 

ณ ขณะที่ย่ืนขอพิจารณาเพ่ือรับรองมาตรฐาน
(2) อัตราส่วนของหน้ีสินต่อทุนจด

ทะเบียน ไม่เกิน 3 เท่า 
 ต้องมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ไม่เกิน 3 เท่า 

(3) ความสามารถในการออกหนังสือคํ้า

ประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ

กรมธรรม์ประกัน ภัย สําหรับ ธุรกิ จ 

ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในการ

ปฏิบัติตามสัญญา 

 ต้องมีประสบการณ์ในการออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับธุรกิจ ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญาพลังงานอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

ส่วนท่ี II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

เอกสารท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ 

1. ตัวอย่างแผนการดําเนินการโครงการแสดงขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานต้ังแต่ช่วงการ
พัฒนาโครงการไปจนถึงช่วงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

2. ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการและบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีใช้ 

3. ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการโครงการ 
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4. ตัวอย่างเอกสาร แบบ คู่มือใช้งาน และเอกสารฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
 

 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด

1) แผนการดําเนินงาน  ต้องมีแผนการดําเนินการโครงการท่ีชัดเจน เพื่อกําหนดขั้นตอน และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงานแต่ละข้ันตอน โดยครอบคลุมขอบเขตการ
ดําเนินงานตามสัญญาพลังงาน ได้แก่ 

1) การสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

2) การจัดทํารายงาน IGA และนําเสนอโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน 

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน 

4) การดําเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 

5) การจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

8) การทดสอบการทํางาน การทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบ

งาน 

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องจักร

อุปกรณ์ 

10) การเดินเคร่ืองและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเคร่ืองและ

บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ

ประหยัดพลังงาน 

2) โครงสร้างการบริหารโครงการ  ต้องมีแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อมกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง โดยใช้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหน่งน้ัน 

 ต้องมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของการดําเนินการตามแผนงาน
อย่างชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

3) การประสานงานและรายงาน

ความก้าวหน้า 
 ต้องมีการจัดประชุมเร่ิมต้นโครงการ (Kick-off Meeting) เพ่ือการหารือช้ีแจง

ทําความเข้าใจระหว่างคณะทํางานซ่ึงเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการ บริษัทจัด
การพลังงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 

 ต้องมีการกําหนดวิธีการในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและ
บริษัทจัดการพลังงาน และกําหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
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หัวข้อประเมิน รายละเอียด

ให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ
4) การจัดทําเอกสาร แบบ คู่มือ และ

การฝึกอบรม 

 ต้องมีการจัดทําเอกสาร แบบ และคู่มือ เ พ่ือใช้ในการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเครื่อง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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ภาคผนวก 
 
แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย  

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

สัญญาพลังงานซึ่งลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการรับประกันผลประหยัดด้านพลังงานให้แก่สถานประกอบการ เป็นสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย มี
การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ขอบเขตการดําเนินการ เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัดที่มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามหลักการรับประกันผลงานในรูปแบบ
ธุรกิจ ESCO 

เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. สําเนาของสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ที่บริษัทจัดการพลังงานทํากับผู้ประกอบการ 
สัญญาพลังงานเลขที่ ___________________________________________________ ลงวันที่ (วัน-เดือน-ปี) ______/______/25____

ระหว่าง บริษัทจัดการพลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ 

และ สถานประกอบการ
ชื่อ ________________________________________________________________ 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) ความถูกต้องของสัญญาและผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
 

 

 เป็นสัญญาที่ทําขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมายไทย 

 

 ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอํานาจลงนาม ของคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและบริษัทจัด
การพลังงาน พร้อมวันที่ที่สัญญามีผลบังคบัใช้ 

 

(2) รูปแบบของสัญญา  



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
 

 ระบุชัดเจนว่าเป็นสัญญาพลังงานในรูปแบบสัญญา
รับประกันผลประหยัดพลงังาน (Guaranteed 

Saving) รูปแบบสัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared 

Saving) หรือรูปแบบสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น 

การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค 

(Guaranteed Rebate/Chauffage) 

 รูปแบบสัญญาพลังงานที่ประเมิน (โปรดระบุ)

 สัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed 

Saving) 

 สัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared Saving) 

 สัญญารูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันค่าพลงังานหรือ
ต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 

Rebate/Chauffage) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(3) วัตถุประสงค์ของสัญญา  

 ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะดําเนิน
โครงการอะไร เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และ/หรือโครงการด้านพลังงานทดแทน 

และ/หรือเป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอื่นๆ 

 

 ระบุขอบเขต พื้นที่ สถานที่ตั้งของโครงการที่จะ  
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ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการให้ชัดเจน 

 ระบุขอบเขตการดําเนินการไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สัญญาว่าครอบคลุมการดําเนินการอะไรบ้าง ตั้งแต่การ
สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 

ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมงาน ทดสอบการทํางาน 

ส่งมอบรับมอบงาน การบริหารโครงการ รวมทั้ง
ลักษณะการให้การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ 

 

(4) คําจํากัดความในสัญญา  

 แสดงความหมายและอธิบายคําจํากัดความ คํานิยาม 

และคําเฉพาะต่างๆที่ใช้ในสญัญา ครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) ผู้ว่าจ้าง (ผูป้ระกอบการ) 
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลงังาน) 

3) เงินลงทุนของโครงการ 
4) การใช้พลังงานฐาน 

5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

6) ผลประหยัดจากโครงการ 

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 4 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

(5) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ  

 แสดงรายละเอยีดขั้นตอนการดําเนินการโครงการ  

 แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน 

และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในแต่ละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน 

 

 ระบุผลตอบแทนทางการเงินขั้นต่ําของโครงการใน
รูปแบบของระยะเวลาคืนทุนและ/หรืออัตราตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ในวงเงิน
ลงทุนที่กําหนด เพื่อพิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการ 

 

 สําหรับสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกัน
ค่าพลังงานหรอืต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 

Rebate/Chauffage) กําหนดปริมาณขั้นต่ํา คุณสมบัติ
ขั้นต่ํา และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงาน
ส่งจําหน่ายใหก้ับผู้ประกอบการ 

 

 ให้สิทธิกับผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดย  



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 5 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้ 
2) เงินลงทุนเกนิกว่าวงเงินงบประมาณที่บริษัทจัด
การพลังงานได้ประมาณการไว้ 
3) โครงการไม่สามารถดําเนินการต่อได้เนื่องจาก
ข้อบกพร่องจากการออกแบบ การวิเคราะห์ หรือ
เนื่องจากสาเหตุอื่นซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการพลังงาน 

 ต้องจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน 

(Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อ
ผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุนจัดซื้อ
จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และต้องแนบท้าย
รายงาน IGA เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้
เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจ

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 6 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ลงทุน (Investment Grade Audit: IGA)** 

 ต้องจัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (Measurement and Verification Plan: 

M&V Plan) แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 

**ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and 

Verification: M&V)** 

 

(6) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน/แบ่งผลประหยัด  

 ต้องกําหนดวันเริ่มต้นของการรับประกันผลประหยัด/

แบ่งผลประหยดั ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (โดย
ปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลังจากที่เครื่องจักรอุปกรณ์
ได้รับการติดตั้งและผ่านการทดสอบการทํางาน 

(Commissioning) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 ต้องระบุระยะเวลารับประกันผลตอบแทนของ
โครงการ (Guaranteed/Shared Saving Period) 

อย่างชัดเจน 

 

 ต้องระบุจํานวนเงินผลประหยัดพลังงานที่รบัประกัน  



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 7 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือกําหนดเป็นสูตรคํานวณที่
ชัดเจน 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินหรือสูตร
คํานวณจํานวนเงินการประกันในภายหลัง จะต้องมี
หนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดทํา
เป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 

 ต้องกําหนดระยะเวลาและความถี่ของการจัดทํา
รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
อย่างชัดเจน 

 

(7) เงื่อนไขในการรับประกัน  

 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการ
รับประกันผลประหยัดของโครงการต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงทางเทคนิค ได้แก่ การประเมินการใช้
พลังงาน, การวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรม, 

การคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี, การบริหาร
โครงการ และประสทิธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ประหยัดพลงังาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 8 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
  ต้องกําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยส่วนที่

ขาดแก่ผู้ประกอบการหากผลประหยัดของโครงการต่ํา
กว่าที่มูลค่ารับประกันที่กําหนดในสัญญา 

 

  กรณีผลประหยัดของโครงการสูงกว่ามูลค่ารับประกันที่
กําหนดในสัญญา และสถานประกอบการยนิดีแบ่งปัน
ผลประหยัด ให้กําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงิน
สําหรับการแบง่ผลประหยัดระหว่างคูส่ัญญา 

 

(8) การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  

  กรณีที่สัญญากําหนดให้บริษัทจัดการพลังงานต้องการ
วางหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันที่ใช้
จะต้องเป็นหนงัสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยระบุ
วงเงินหลักประกันและระยะเวลาสิ้นสุดของ
หลักประกันตามเงื่อนไขของสญัญา 

 

(9) การบอกเลกิสัญญา/การแก้ไขสัญญา  

  การบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญาจะต้องมีหนังสอืแจ้งต่อ
คู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความ

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 9 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลง
แนบท้ายเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา 

(10) การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน  

  การขอเปลี่ยนแปลงการรับประกัน ได้แก่ จํานวนเงิน
รับประกัน ระยะเวลารับประกัน จะต้องมีหนังสือแจ้ง
ต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลง
แนบท้ายเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา 

 

 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 1.1) สญัญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice) สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.1 หน้า 10 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 1.1) สญัญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (IGA) ของบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการในโครงการอนุรักษ์พลังงาน รายงาน IGA เป็น
เอกสารสําคัญซึ่งใช้สําหรับการประเมินงบประมาณการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ การกําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการ การ
วางแผนและการบริหารจัดการโครงการ การออกแบบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน และการกําหนดเงื่อนไขการรับประกันผลประหยัดตามสัญญาพลงังาน 

เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. สําเนารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (IGA Report) ที่บริษัทจัดการพลังงานจัดทําให้กับผู้ประกอบการ 
รายงาน IGA สําหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ ลงวันที่ (วัน-เดือน-ปี) ______/______/25____ 

ระหว่าง บริษัทจัดการพลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ 

และ สถานประกอบการ
ชื่อ ________________________________________________________________ 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) วัตถุประสงค์ของรายงาน  

  รายงาน IGA ต้องอ้างอิงและแนบท้ายเป็นสว่นหนึ่ง
ของสัญญาพลังงาน 

 

 ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยอ้างอิง
สัญญาพลังงาน 

 

(2) ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
 ต้องแสดงแผนผังและคําอธิบายการทํางานและ

ลักษณะการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการ 

 

 ต้องแสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของ
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ในการดําเนินโครงการครอบคลุม 

1) ประเภทพลงังานที่ใช้ 

2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ 

3) ชั่วโมงการทํางาน 

4) ปัจจัยการทาํงานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ 
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ 

ความส่องสว่าง 
5) ราคาค่าพลังงาน 

 

(3) รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  

 ต้องแสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดําเนินการ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
 ต้องอธิบายหลักการทํางานของมาตรการอนุรักษ์

พลังงานที่ทําให้เกิดผลประหยัด 

 

 ต้องแสดงสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิต หรือผลประหยัดพลงังาน 

 

(4) การวิเคราะห์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  

 ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลประสทิธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่จะใช้ในการคํานวณผลประหยัด
พลังงาน 

 

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณผลประหยัด
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 

1) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานกอ่น
ปรับปรุง 
2) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
3) การคํานวณปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 4 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้

พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในคํานวณ
ปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทาํงานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ 
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ 

ความส่องสว่าง 
4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 

 

 ต้องแสดงข้อมูลจากการประเมินที่ใช้ในการคํานวณ
ปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุงพร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ 

3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการทํางานที่มีผลต่อการใช้
พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม 

เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 5 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
4) ราคาค่าพลังงานที่ประเมิน 

(5) การออกแบบและวิเคราะห์ทางเทคนิคของมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

 ต้องแสดงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม 

(Conceptual Design) ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ที่จะเสนอดําเนินการ ในระดับที่สามารถใช้ทําตาราง
ปริมาณงาน (BOQ) เพื่อประเมินงบประมาณลงทุน 

ได้แก่ 
1) ข้อกําหนดรายละเอียด (Specification) ของ
เครื่องจักรอุปกรณ์หลักทีใ่ช้ในมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

2) แผนผังกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง (Process Flow Diagram) ก่อนปรับปรุง
และหลงัปรับปรุง 
3) แผนผังแสดงตําแหน่งที่ตั้ง (Layout Plan) ของ
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนปรับปรุง
และหลงัปรับปรุง 
4) แบบงานโยธา ได้แก่ แบบอาคารเบื้องต้น (Building 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 6 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
Layout & Floor Plan) แบบงานฐานรากและ
โครงสร้างเบื้องต้น 

5) แบบเครื่องจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะการติดตั้ง
เบื้องต้น (Main Equipment & Installation 

Drawing) 

6) แผนผังแสดงแนวการเดินท่อหลัก (Main Piping 

Route Layout) การเดินสายไฟหลัก (Main Cable 

Route Layout) 

7) แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) 

8) แผนผังเครือ่งมือวัดและมิเตอร์ที่ใช้สําหรับตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลงังงาน 

9) แผนผังแสดงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และของเสีย
ที่เกิดจากการผลิตหลงัปรับปรุง 
10) แผนผงัแสดงจุดเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตเดิม 

 ต้องแสดงมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบ 

โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด หรือแนว
ปฏิบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 ต้องแสดงเปรยีบเทียบสภาพการทํางานก่อนปรับปรุง  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 7 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
และหลงัปรับปรุง โดยสภาพการทํางานหลังปรับปรุง
จะต้องไม่แย่กว่าสภาพการทํางานเดิม และต้องผ่าน
ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ต้องแสดงการออกแบบและปริมาณ Utility ที่ใช้ของ
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์หลังปรับปรงุ 

 

 กรณีที่สถานประกอบการจําเป็นต้องใช้ข้อมูลรายงาน
ปริมาณการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิง่แวดล้อม ให้
แสดงปริมาณการปล่อยมลพิษก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง ตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

(6) การวิเคราะห์ทางการเงินของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  

 ต้องแสดงรายละเอียดการลงทุน ประกอบด้วย ตาราง
แสดงรายการปริมาณงานและราคาของเครือ่งจักร
อุปกรณ์หลัก (Bill of Quantity: BOQ) และค่าใช้จ่าย
ประกอบการลงทุนที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 

 

 ต้องแสดงสมมติฐานที่ใช้วิเคราะห์ทางการเงนิ ได้แก่ 
1) ราคาค่าพลังงาน 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 8 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
2) สภาพและภาระการใช้งาน 

3) ชั่วโมงการทํางาน 

4) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายรับ รายจ่าย (Escalation 

Rate) 

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง 
6) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
7) อายุโครงการ 

 ต้องแสดงการวิเคราะห์กระแสเงินสดตลอดอายุ
โครงการ ในรปูแบบของแบบจําลองทางการเงิน 

(Financial Model) โดยแสดง 
1) ประมาณการกระแสเงินสด รายรับ รายจ่าย ผล
ประหยัดสุทธิของโครงการ ตลอดอายุโครงการ 
2) ประมาณการยอดเงินรับประกัน ตลอดช่วง
ระยะเวลารับประกันเทียบกับประมาณการกระแสเงิน
สดของโครงการ 

 

  ต้องแสดงการคํานวณผลตอบแทนทางการเงินจาก
โครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 

ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 9 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
Return: IRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 

Value: NPV) หรือระยะเวลาคืนทุน 

(7) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

 ต้องแสดงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงในการดําเนินการ
โครงการ แบ่งเป็น 

1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลาก่อนช่วงระยะเวลา
เดินเครื่อง ซึ่งอาจทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการ
ต่อได้ หรือทําให้เงินลงทุนเกนิกว่าวงเงินที่ประมาณ
การไว้ 
2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งอาจทําให้ผล
ประหยัดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

 

 ต้องแสดงผลกระทบของความเสี่ยง และแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 

(8) การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสจูน์ผลการประหยัด
พลังงาน (Measurement & Verification Plan) 

 

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผ์ลการประหยัด  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 10 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
พลังงานอ้างอิงตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือ
กรณีศึกษาที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ **ใช้
เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและพิสจูน์
ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and 

Verification: M&V)** ในข้อ 

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่
เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan 

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเครื่องมือการตรวจวัดฯ
ที่ได้มาตรฐานสากล 

(9) การดําเนินการตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ต้องมีการศึกษาและแสดงรายการขอใบอนุญาต และ
การดําเนินการตามระเบียบราชการและข้อกฎหมายที่
บังคับใช้ต่างๆ 

 

(10) แผนการดําเนินงานโครงการ  

 ต้องแสดงแผนการดําเนินการโครงการ แสดงขั้นตอน 

และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานแต่ละขัน้ตอน 

ครอบคลุม 

1) การสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 11 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
2) การจัดทํารายงาน IGA และนําเสนอโครงการเพื่อ
ตัดสินใจลงทุน 

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน 

4) การดําเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 

5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจกัรอุปกรณ์ 
7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

8) การทดสอบการทํางาน การทดสอบเดินเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการส่งมอบงาน 

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์

10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การเดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 

 

  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 12 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน 

(Investment Grade Audit: IGA Report) 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และดําเนินการ ในกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ที่ได้มาตรฐานที่ชัดเจน
และสามารถทําให้เป็นที่ยอมรับได้ระหว่างคู่สัญญา 
เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. สําเนาของแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan: M&V Plan) สําหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงาน
ดําเนินการให้กับผู้ประกอบการ 
แผน M&V Plan สําหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ 

ลงวันที่ (วัน-เดือน-ปี) ______/______/25____

ระหว่าง บริษัทจัดการพลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ 

และ สถานประกอบการ
ชื่อ ________________________________________________________________ 

 

2. สําเนารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Report: M&V Report) สําหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงาน
ดําเนินการให้กับผู้ประกอบการ 
รายงาน M&V Report สําหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อ ________________________________________________________________ ลงวันที่ (วัน-เดือน-ปี) ______/______/25____ 

ระหว่าง บริษัทจัดการพลังงาน 

ชื่อ ________________________________________________________________ 

และ สถานประกอบการ
ชื่อ ________________________________________________________________ 

 

  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 2 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) จัดทําข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงานโดยแนบท้ายสัญญาพลังงาน 

 

  ต้องจัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (Measurement and Verification Plan: 

M&V Plan) เสนอต่อผู้ประกอบการ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงาน IGA 

 

 ต้องจัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (M&V Plan) ที่ปรบัปรุงแก้ไขครัง้สุดท้าย 

เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะเวลารับประกันผล
ประหยัดตามสัญญาพลังงาน และแนบท้ายเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาพลังงาน 

 

(2) แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของ
สถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ 

 

 ต้องแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนผงักระบวนการและการใช้พลังงาน และกําหนด
ขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลัง

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุง 

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และ
จัดทํา M&V Plan 

 

 วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดต้องอ้างอิงตาม
มาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือกรณีศึกษาที่เป็น
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ 
1) International Performance Measurement 

and Verification Protocol (IPMVP) 

2) ASHRAE Guideline 14 

3) FEMP M&V Guideline 

4) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงาน สําหรบัมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่
จัดทําโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

 

 ต้องแสดงแนวทางที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัด ตามทางเลือกที่กําหนดใน IPMVP ได้แก่ 
Option A: วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit 

Isolation: Measure Key Parameters) 

Option B: วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 4 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
Measure All Parameters) 

Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility) 

Option D: แบบจําลอง (Calibrated Simulation) 

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเครื่องมือการตรวจวัดฯที่ได้
มาตรฐานสากล 

 

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ โดยระบุ 

1) ประเภทของข้อมูลที่เก็บ 

2) ระยะเวลา ความถี่ที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

3) จุดที่ทําการตรวจวัดและเก็บข้อมูล 

4) เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล 

5) ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการตรวจวัด 

 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานฐานต้องเป็นไปตาม
หลักการดังต่อไปนี้ 
1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ครอบคลุมฤดูกาลแตกต่างกัน
ของปี รอบการผลิต 1 สัปดาห์ ซึ่งมีวันทํางานวัน
จันทร-์ศุกร์ และวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 5 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน 

3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน 

ครอบคลุมย่านการใช้งานเพื่อการปรับแก้ค่าในคํานวณ
การใช้พลังงาน 

4) ช่วงที่วัดควรถอยหลังไปจากช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควร
ถอยหลังไปมากเกินไป ซึ่งสภาพการใช้งานอาจ
แตกต่างกัน 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรงุเพื่อพิสูจน์ผล
ประหยัด ต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 

1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

2) ระยะเวลาขึน้กับความคงอยู่ของมาตรการ และ
อัตราความเสื่อมของอุปกรณ์ 

 

(5) ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานกอ่นปรับปรุงและหลงั
ปรับปรุง 

 

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณเพื่อพิสูจน์
ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ประกอบด้วย 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 6 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
1) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานกอ่น
ปรับปรุง 
2) การคํานวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
3) การคํานวณปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้
พลังงานฐาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในคํานวณ
ปริมาณการใช้พลังงานฐาน 

2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

3) ปัจจัยการทาํงานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ 
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ 

ความส่องสว่าง 
4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 

 

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้
พลังงานหลังปรับปรุง ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 7 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
3) ปัจจัยการทาํงานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ 
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ 

ความส่องสว่าง 
4) ราคาค่าพลังงาน 

(6) จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับ
รับรองรายงานการตรวจวัดและพิสจูน์ผลการใช้พลังงาน 

 

 การจัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 

(M&V Report) ต้องเป็นไปตามแผนวิธีการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลงังาน (M&V Plan) 

 

 ต้องจัดส่งรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 

(M&V Report) ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในแผน
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลงังาน เพื่อ

พิจารณาและรบัรอง โดยผู้ประกอบการ 

 

 

  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 8 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลงังาน (M&V) 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.1) ความสามารถด้านเทคนิค 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.1 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมาตรการที่สถานประกอบการต้องการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปจําเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย 

เพื่อที่จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเทคนิคได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีความชํานาญด้านการบริหารจัดการโครงการ และ
บริหารสัญญา 
เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Company Profile) 

2. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัดการพลังงาน 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

  ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์
พลังงานไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

 

(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยเฉพาะสาขา
ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และสิง่แวดล้อม 

 

  ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของ
บุคลากร 

 

(3) ความชํานาญด้านการบริหารจัดการโครงการและการ
บริหารสัญญา 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.1) ความสามารถด้านเทคนิค 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.1 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
  ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์

พลังงานภายใต้สัญญาพลังงาน (Energy 

Performance Contract: EPC) จนถึงช่วงรับประกัน
ผลประหยัดอย่างน้อย 1 ปี เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 

โครงการ 

 

(4) จํานวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงาน
สามารถดําเนินการ 

 

  ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของ
บุคลากร 

 

 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 2.1) ความสามารถด้านเทคนิค 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.2) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.2 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประหยัดของโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงาน IGA และข้อตกลงในสัญญาพลังงาน (มิใช่เพียงรับประกัน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์) ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการที่สามารถดําเนินการได้จริงต่ํากว่าผลประหยัดที่กําหนดในสัญญาพลังงานแล้ว บริษัทจัดการพลังงานจะต้องเป็นผู้ชดเชยส่วนที่
ขาดให้กับสถานประกอบการ 
 

วิธีการประเมิน 

ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.3 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีความสามารถในการแนะนําหรือให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษัทจัดการพลังงานอาจเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดโดยมี
สัญญาพลังงานเป็นแบบแบ่งผลประหยัด (Shared Saving) หรือแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) หรือผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุน
เองโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) ซึ่งบริษัทจัดการพลังงานจะต้องสามารถแนะนําในเรื่องข้อมูลของแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการฯ และ
สามารถช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย 

เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. เอกสารแสดงประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน ในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อสําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ระบุชื่อโครงการ วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ 
วงเงินลงทุนหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ชื่อและผู้ติดต่อของสถาบันการเงินซึ่งสามารถอ้างอิงได้ 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบแบ่งผลประหยัด (Shared 

Saving) หรือทําสัญญาแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุน
สาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 

ความสามารถของ ESCO ในการลงทุนเองทั้งหมด 

 

  ต้องมีประสบการณ์ในลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรอืสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน หรือกองทุน (Investment Fund) 

เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรกัษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 

โครงการ 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.3 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(2) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบรับประกนัผลประหยัด 

(Guaranteed Saving) ความสามารถของ ESCO ในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินลงทุน 

 

  ต้องมีประสบการณ์ในลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรอืสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน หรือกองทุน (Investment Fund) 

เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรกัษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 

โครงการ 

 

(3) ESCO เคยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน หรือเคย
แนะนําลกูค้าขอสินเชื่อด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 

  ต้องมีประสบการณ์ในลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรอืสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน หรือกองทุน (Investment Fund) 

เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรกัษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 

โครงการ 

 

 

  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.3 หน้า 3 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.4 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้าน
พลังงาน ประจําอยู่ในองค์กร นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรในด้านบริหารโครงการและสัญญา งานบริหารการเดินระบบ และซ่อมบํารุง อีกทั้งต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในเรื่องกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัดการพลังงาน 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ของบุคลากรประจําของบริษัทจัดการพลังงาน 

3. สําเนาหลักฐานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงาน 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) ประสบการณ์ทํางานด้านอนุรักษ์พลังงานของบุคลากร
ประจํา รวมกันขั้นต่ํา 5 man-yr 

 

  ต้องมีบุคลากรประจําอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์
ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 5 ปี และผ่านการ
ดําเนินการโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ 

 

(2) การพัฒนาและสง่เสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ 

 

  ต้องมีการพัฒนาบุคลากรประจํา มีผู้ผ่านหลักสูตร  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.4 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ฝึกอบรมบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Intensive 

Training Program) และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

CEP (Certified EPC Professional) Level I & 

Level II หรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมหรือเทียบเท่า 
อย่างน้อย 1 คน 

 ต้องมีบุคลากรประจําที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการ
ดําเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัด
การพลังงานให้บริการได้ 

 

 ต้องมีบุคลากรประจําที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดตามแนวทางปฎิบัติของ 
IPMVP 

 

(3) คุณภาพของบุคลากร บริษัทต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 คน หรือวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานหรือการจัด
การพลังงาน 

 

 ต้องมีบุคลากรที่มีบุคลากรประจําซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ในสาขาที่

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.4 หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บรษิัทจัด
การพลังงานให้บริการ ดังนี้ 
1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีการออกแบบ 

ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 
ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลังอย่างน้อย 

1 คน 

2) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีการออกแบบ 

ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยวกบังานระบบเครื่องกล 

ระบบทําความร้อน ระบบทําความเย็น ต้องมีผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) 
ระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกลอย่างน้อย 1 คน 

3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลัง
และสาขาเครื่องกลอย่างน้อยสาขาละ 1 คน 

4) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีการออกแบบ 

ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยวกับงานโยธา ได้แก่ งาน



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.4 หน้า 4 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ก่อสร้างอาคาร หรืองานโครงสร้างรับนําหนัก ต้องมีผู้ที่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) 
ระดับภาคีวิศวกร สาขาโยธาอย่างน้อย 1 คน 

5) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีการกําจัดหรือการ
บําบัดของเสีย ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน 

6) สําหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ถ้าเป็นงานที่
ต้องมีการออกแบบหรือติดตั้งทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องกล โยธา หรือสิ่งแวดลอ้ม จะต้องมีผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) 
ระดับภาคีวิศวกร ครบตามสาขางานวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องนั้นๆ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 

 

  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.4 หน้า 5 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 2.4) ความสามารถของบุคลากร 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.5) ความสามารถทางการเงิน 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.5 หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ 
เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2. สําเนาหนังสือรับรองนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

3. หนังสือบริคณห์สนธิ 
4. รายงานงบการเงินของบริษัท (Financial Report) ย้อนหลัง 2 ปี 
5. ตัวอย่างหนังสือค้ําประกัน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ ESCO เคยทํา 
ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว้ ขั้นต่ํา 1-5 ล้านบาท  

  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
มีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 

  ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ขั้นต่ํา 1 ล้านบาท  

  ต้องมีมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของวงเงนิลงทุนสุงสุดของโครงการภายใต้สัญญา
พลังงานที่บริษทัจัดการพลังงานดําเนินการอยู่ ณ 

ขณะที่ยื่นขอพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐาน 

 

(2) อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 3 เท่า  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
2) คุณสมบัติรอง 
2.5) ความสามารถทางการเงิน 

  ส่วนที่ I หัวข้อ 2.5 หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
  ต้องมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่ชําระ

แล้ว ไม่เกิน 3 เท่า 

 

(3) ความสามารถในการออกหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 
(B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับธุรกจิ ESCO เพื่อเป็น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา 

 

  ต้องมีประสบการณ์ในการออกหนังสือค้ําประกันจาก
ธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับธุรกิจ 

ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
พลังงานอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย
หัวข้อ 2.5) ความสามารถทางการเงิน 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

  ส่วนที่ II หน้า 1 

ประเด็นการประเมิน 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องมีการดําเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสากล 

เอกสารที่ใช้สําหรับการประเมิน 

1. ตัวอย่างแผนการดําเนินการโครงการแสดงขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานตั้งแต่ช่วงการพัฒนาโครงการไปจนถึงช่วงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

2. ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการและบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรที่ใช้ 

3. ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการโครงการ 
4. ตัวอย่างเอกสาร แบบ คู่มือใช้งาน และเอกสารฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ตารางบันทึกผลการประเมิน 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
(1) แผนการดําเนินงาน  

  ต้องมีแผนการดําเนินการโครงการที่ชัดเจน เพื่อ
กําหนดขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
แต่ละขั้นตอน โดยครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงาน
ตามสัญญาพลังงาน ได้แก ่

1) การสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

2) การจัดทํารายงาน IGA และนําเสนอโครงการเพื่อ
ตัดสินใจลงทุน 

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน 

4) การดําเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 

5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจกัรอุปกรณ์ 

 



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

  ส่วนที่ II หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
8) การทดสอบการทํางาน การทดสอบเดินเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการส่งมอบงาน 

9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์

10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การเดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 

 (2) โครงสร้างการบริหารโครงการ  

 ต้องมีแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อม
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
ตําแหน่ง โดยใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหน่งนั้น 

 

 ต้องมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของการ
ดําเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

 

(3) การประสานงานและรายงานความก้าวหน้า  

 ต้องมีการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off  
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ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน

บันทึกการประเมิน 
ผ่าน 

ผ่านแบบมี
เงื่อนไข 

ไม่ผ่าน 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
Meeting) เพื่อการหารือชี้แจงทําความเข้าใจระหว่าง
คณะทํางานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการ บริษัท
จัดการพลังงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 ต้องมีการกําหนดวิธีการในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลงังาน และ
กําหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ 

 

(4) การจัดทําเอกสาร แบบ คู่มือ และการฝึกอบรม  

 ต้องมีการจัดทําเอกสาร แบบ และคู่มือ เพื่อใช้ในการ
เดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณใ์ห้ทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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สรุปผลการประเมินส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน  ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




