


 

 

ค าน า 
 
 

ปัจจุบันบริษัทจัดการพลังงานได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ทั้งในด้านการให้บริการที่ครบวงจร การรับประกันผล
ประหยัด รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับโครงการด้านพลังงาน แต่ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่ง
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาให้มีการ
จัดท ามาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใต้โครงการส่งเสริม
ธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน โดยได้มอบหมายให้ สถาบัน
พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานไทยมีบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  

 
มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทยเล่มนี้ คณะผู้จัดท าได้ท า

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน อาทิ มาตรฐานการ
เป็นบริษัทจัดการพลังงานและมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน เพ่ือเป็นแนวทางของการ
ด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับบริษัทจัดการพลังงานใน
ประเทศไทย 

 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ได้ให้

การสนับสนุนในการด าเนินโครงการฯ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย คณะท างานย่อยเพ่ือด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการด าเนินงานบริษัทจัดการพลังงาน ตลอดจนหน่วยงานเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และรายละอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ามาตรฐานเล่มนี้ และยินดีรับข้อคิดเห็น 
ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน
การท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ 
ESCO ทั้งผู้ให้บริการ คือการเป็นที่ยอมรับและการยกระดับการให้บริการเทียบเคียงในระดับสากล และ
ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน สามารถพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัท ESCO ที่มีคุณภาพได้ อันจะ
น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน และพัฒนาศักยภาพก้าวไกลสู่ระดับสากล 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นางอัมราพร อัชวังกูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ที่ปรึกษา 
2. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ที่ปรึกษา 
3. นายสยาม มัชฌิมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ที่ปรึกษา 
4. ดร. พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    ที่ปรึกษา 
5. นายพีนัท ประจักษ์วงศ ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ที่ปรึกษา 
6. นายนรวัฒน์ วงศ์ค า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ที่ปรึกษา 
7. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ที่ปรึกษา 
8. นายหิน นววงศ์ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม    ประธาน 
   คณะท างาน 
9. นายณรงค์ บัณฑิตกมล สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม    รองประธาน 
   คณะท างาน 
10. นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  รองประธาน 
   คณะท างาน 
11. นายไพรัตน์ ตังคเศรณี สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม   คณะท างาน 
12. นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม  คณะท างาน 
13. นายอาทิตย์ เวชกิจ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  คณะท างาน 
14. นายพ้อง เหลืองแสงทอง สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  คณะท างาน 
15. นายวัชรพงศ์ อินทะเคหะ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  คณะท างาน 
16. นางลักขณา ธิติธ ารงชัย  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม  คณะท างาน 
   และเลขานุการ 
17. นายภูษิต โชติสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  ผู้เขี่ยวชาญ 
18. ดร. วัชรี จรจ ารัส  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ผู้เขี่ยวชาญ 
19. นายศรัณย์ ศรีพิพัฒน์  สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  ผู้เขี่ยวชาญ 
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มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 1-1 
 

บทที่ 1  
บริษัทจัดการพลังงาน 

(Energy Service Company: ESCO) 
 
1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้
ค าปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้ง
อุปกรณ์ และด าเนินงานส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุน
ส าหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการด าเนินงานที่มี
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการด าเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักส าคัญยิ่งของการด าเนินธุรกิจนี้ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO 
อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ 
 

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 การให้บริการที่ครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 

 ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน  

 จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม 

 การจัดหาเงินทุนสนับสนุนส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 
 จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบ ารุง 

 การบริหารโครงการ 

 ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ 

 ฝึกอบรม และให้บริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 

 รับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

 ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง 



 

มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 1-2 
 

 1.2.1 การให้บริการกรณีที่รวมด้านการเงินและการบริหารโครงการ 
การให้บริการแบบนี้จะครอบคลุมการให้บริการทุกประเภทตามข้อ 1.2 กรณีนี้ สถาน

ประกอบการ จะให้ ESCO เป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด ซึ่งเหมาะส าหรับ
สถานประกอบการที่ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ  

 1.2.2 การบริการกรณีไม่รวมด้านการเงินและการบริหารโครงการบางส่วน 
กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการบางส่วนตาม

ข้อตกลง  ในขณะที่ ESCO จะดูแลบริการด้านที่เหลือ ซึ่งทางเลือกนี้ เหมาะส าหรับสถาน
ประกอบการ ที่มีความพร้อมด้านการเงินและบุคลากรที่ความพร้อมในด้านบริหารโครงการ และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมอื  

 
1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน 

 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 
 ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ 
 การน าเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด , การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหาร

โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) 
และการฝึกอบรม 

 สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ 
 สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะน าและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือด าเนินโครงการ 
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บทที่ 2  
มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO Standard Practice) 

 
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ทั้งในด้าน การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การติดตั้ง
อุปกรณ์ และการด าเนินงานต่างๆ ส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับ
โครงการด้านพลังงานด้วย โดยสิ่งส าคัญที่ ESCO จะต้องมีคือ สัญญาพลังงาน ซึ่งจะเป็นสัญญาระหว่าง
ผู้ประกอบการและ ESCO ที่รับประกันผลการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจวัดเพ่ือพิสูจน์ผลด าเนินงาน
อย่างชัดเจน ดังนั้น คุณภาพและมาตรฐานของ ESCO จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถท าให้ผู้ประกอบการหรือ
นักลงทุนเกิดความมั่นใจ เกิดความน่าเชื่อถือต่อ ESCO รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน
ของไทยให้เทียบเคียงกับสากล ซึ่งในบทนี้ได้รวบรวมรูปแบบการก าหนดมาตรฐานของบริษัท ESCO ใน
ประเทศต่างๆ พร้อมทั้งน าเสนอข้อก าหนดหรือคุณสมบัติที่ส าคัญเพ่ือก าหนดเป็น  “มาตรฐานบริษัทจัด
การพลังงานของไทย” โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อนี้ 

 
2.1 ตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน ESCO ของต่างประเทศ 

1) ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพาณิชย์ (Commercial Building) โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ร่วมกันศึกษาและน าเสนอรูปแบบที่จะใช้ในการรับรองมาตรฐานในการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับอาคารพาณิชย์ ซึ่งต่อมาในเดือนเมษายน 2556 ประเทศออสเตรเลียได้ออกข้อก าหนดเพ่ือ
รับรองมาตรฐานส าหรับผู้ด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Integrated Energy Efficiency 
Retrofit Accreditation Scheme) โดยมีทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังนี้ 

 

 Affiliate registration ระดับแรกเข้า โดยก าหนดคุณวุฒิของบุคลากรตามที่ก าหนด แต่ไม่
มีการก าหนดประสบการณ์ในการท างาน 

 Associate accreditation ระดับกลาง ส าหรับผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานมาแล้ว โดยก าหนดประสบการณ์การท างานขั้นต่ า 1 ปีพร้อม
คุณวุฒิตามที่ก าหนดหรือต้องมีประสบการณ์การท างาน 3 ปีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิตามที่
ก าหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1 
โครงการ  



 

มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 2-2 
 

 Certified Energy Efficiency Professional (CEEP) ระดับผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี พร้อม
คุณวุฒิตามที่ก าหนดหรือต้องมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิตามที่
ก าหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3 
โครงการ  

 
ตารางที ่2.1 ตารางแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับแต่ละระดับมาตรฐาน 
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 

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 

ที่มา: Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme, April 2013 
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ตารางที ่2.2 ตารางสรุปภาพรวมระดับมาตรฐานส าหรับผู้ด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศออสเตรเลีย 
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 
entirety  

Three year (with degree in 
engineering  architecture 
surveying construction 
management or project 
management; a 
mechanical or electrical 
trade qualification), OR 

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 experience leading 
IEER across a range of retrofit 
projects and have experience 
leading each discrete stage of 
an IEER project 

- 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 
Conservation Measures and a 
measures prioritization 
evaluation 
- A measurement an 
verification plan 

Three 
Years 
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2) ประเทศสิงค์โปร์  
 ประเทศสิงค์โปร์ได้ก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานส าหรับบริษัท ESCO ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศสิงค์โปร์
กล่าวคือจะต้องเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจและบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยลักษณะการบริการจะ
ประกอบด้วยการบริการด้านการเงิน การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งอุปกรณ์ และการบริหารโครงการ 

ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานบริษัท ESCO ในประเทศสิงค์โปร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตาม              
(1) จ านวนปีที่ด าเนินธุรกิจด้านการจัดการพลังงาน (2) ประสบการณ์ด้านเทคนิคในการให้บริการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน (3) จ านวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถในการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์
พลังงาน (4) มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียด
ส าหรับมาตรฐานทั้ง 2 ระดับมีดังนี้ 

 
ประเภทท่ี 1 Full Accreditation (ระยะเวลาในการรับรอง 3 ปี) 

 บริษัทจะต้องมีการด าเนินงานธุรกิจจัดการพลังงานมาแล้วอย่างน้อยสามปี 

 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการใช้พลังงานโดยมีการท า Detailed Energy Audit อย่าง
น้อย 9 ครั้งหรือมีการด าเนินการติดตั้งโครงการแล้วเสร็จ 3 โครงการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน (key qualified person 
(KQP)) ซึ่งท างานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน 

  มีอุปกรณ์การตรวจวัดซึ่งผ่านการการสอบเทียบและพร้อมที่จะใช้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้พลังงาน 
 

ประเภทที่ 2 Provisional accreditation หรือการรับรองชั่วคราว (ระยะเวลาในการรับรอง 1 ปี, 
ต่ออายุรายปี) 

 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน (key qualified person 
(KQP)) ซึ่งท างานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน  

 มีอุปกรณ์การตรวจวัดซึ่งผ่านการการสอบเทียบและพร้อมที่จะใช้ในการด าเนินการตรวจสอบ
การใช้พลังงาน 

 บริษัทประเภทนี้จะสามารถเป็น “Full Accreditation” ได้หลังจากด าเนินการไปแล้ว 3 ปี 
 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในการประกอบการรับรองมาตรฐานซึ่งก าหนดโดย ESU (Energy 
Sustainable Unit) อาทิเช่น  
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 ประวัติในการด าเนินงานด้าน (ก) ความสามารถในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด(ข) 
ประสบการณ์ในการด าเนินงานและบริหารจัดการโครงการ (ค) การจัดท ารายงานตรวจวัด
การใช้พลังงานก่อนด าเนินโครงการและ (ง) การประเมินประหยัดพลังงานที่ประสบ
ความส าเร็จ 

 มีนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยในสถานที่ท างานและมีบันทึกผลการด าเนินการ 
 รายละเอียดบริษัท 
 โครงสร้างองค์กร 
 ความสามารถในการบริการอื่น ๆ เช่น ประสบการณก์ารจัดการด้านอ่ืนๆ 
 สถานะทางการเงินของ บริษัท (ก าไรขาดทุนและมูลค่าทุนสุทธิ) 

 
3) ประเทศฟิลิปปินส์  

 ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการก าหนดในเรื่องการรับรองมาตรฐาน ESCO ไว้เช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นพัฒนา
ความเชี่ยวชาญและคุณภาพของ ESCO รวมถึงเป็นการยกระดับการให้บริการของ ESCO โดยในการรับรอง
มาตรฐานของ ESCO ในประเทศฟิลิปปินส์มีข้อก าหนดและรายละเอียดในการยื่นขอการรับรองดังนี้ 

 ข้อมูลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ ประวัติบริษัท 
 ข้อมูลด้านความสามารถทางด้านการเงิน 
 ข้อมูลโครงสร้างการบริหารของบริษัท 
 ข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์โครงการของบริษัท 
 ข้อมูลบุคลากร (คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ (Specialization) และประสบการณ์ 
 ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจวัด 

 
เกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน ESCO 
 (1) ESCO จะต้องผ่านข้อก าหนดด้าน ความสามารถทางด้านการเงิน ประสบการณ์โครงการของ
บริษัทและรายละเอียดข้อมูลบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจวัด 
 (2) ESCO จะต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการแบ่งระดับ ESCO ไว้ทั้งหมดสิ้น 4 ระดับ ดังนี้ 

Classification A B C D 
1 จ านวนโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 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 จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่า 7 4-7 1-4 น้อยกว่า 1 
4 ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการในช่วง 3 ปี  มากกว่า 75 % 50-75 % 25-50% น้อยกว่า 25% 
5 การรับประกันผลประหยัดของ ESCO ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่า 50 % 20-50% 10-20% น้อยกว่า 20% 
6 จ านวนเทคโนโลยีที่ ESCO ใช้ในการด าเนินโครงการ มากกว่า 5 3-5 1-3 น้อยกว่า 1 
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2.2 การก าหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานของไทย  
การก าหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริษัทจัดการพลังงานเป็นที่

น่าเชื่อถือและช่วยยกระดับมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยให้เทียบเคียงสากล โดยคุณสมบัติที่ส าคัญ
บริษัทESCO จะต้องมีโดยแบ่งเป็นคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองซึ่งเป็นคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

 1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เป็นสัญญาที่มีการลงนาม
ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการรับประกันผลประหยัดด้านพลังงานให้แก่สถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ ESCO จะต้องมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะต้องมีความชัดเจนของ
ข้อตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมข้อสัญญาทั้ง 8 ข้อ  

 
 วัตถุประสงค์ของสัญญา  
 วิธีการด าเนินการตามโครงการ  
 การรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน 
 การจัดการพลังงานตามโครงการ  
 ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์ 
 การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ ค่าปรับ 
 การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน  

 
    1.2) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: 

M&V) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และด าเนินการ ใน
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ที่ได้มาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถท าให้เป็น
ที่ยอมรับได้ระหว่างคูส่ัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดโดยแนบท้ายสัญญาพลังงาน เพ่ือ

เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการใน

รายงานการตรวจวัดฯ 
 เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดท า M&V Plan  
 แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล 
 ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 จัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรองรายงานการ

ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน 
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2) คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 
2.1) ความสามารถทางด้านเทคนิค บริษัท ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

และมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมาตรการที่สถานประกอบการต้องการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปจ าเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม 
โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย เพ่ือที่จะได้สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเทคนิคได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ต้องมีความช านาญด้านการบริหารจัดการโครงการ และบริหารสัญญาอีกด้วย ซึ่งจะพิจารณาจาก 

 
 จ านวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ให้กับสถานประกอบการ  
 

2.2) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะต้อง
มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผลการ
ประหยัดพลังงานที่ได้เป็นไปตามจริงและถูกต้อง โดยใจความส าคัญของความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทาง
เทคนิค จะต้องครอบคลุม ดังนี้ 

 
 ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใช้

พลังงาน การวิเคราะห์ และออกแบบด้านวิศวกรรม การคัดเลือกชนิดและขนาดของ
เทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์) ซึ่งหากผล
ประหยัดของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประหยัดที่ก าหนดในสัญญา
พลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับสถานประกอบการ  

 ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน  
 

2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดย 
ESCO อาจให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการฯ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ใน 2 
รูปแบบกล่าวคือ รูปแบบแรก ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบแบ่งผลประหยัด 
(Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบรับประกัน
ผลประหยัด(Guaranteed Saving) ส าหรับในรูปแบบที่สองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะน าในเรื่องข้อมูลของ
แหล่งเงินทุนส าหรับโครงการฯ แล้ว ESCO ควรมีความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย ซึ่งจะท าให้สถานประกอบการมีความม่ันใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรักษ์
พลังงานรวดเร็วขึ้น  ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

 
 ESCO เคยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากได้รับการรับรองเป็นบริษัทจัด

การพลังงานจากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะน าลูกค้าขอรับสินเชื่อด้านอนุรักษ์
พลังงาน 
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 ความสามารถในการออกหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ส าหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ าประกัน ลูกค้าสามารถน าหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อ่ืนๆ  

 
2.4) ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรื อ
ทางด้านพลังงาน ประจ าอยู่ในองค์กร นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรในด้านบริหารโครงการและสัญญา งานบริหาร
การเดินระบบ และซ่อมบ ารุง อีกทั้งต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

 
  ประสบการณ์การท างานด้านอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรประจ ารวมกันขั้นต่ าอย่าง

น้อย 5 man-yr (ปี) 
 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเก่ียวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีกิจกรรมการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา 

 คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน หรือวิทยาศาสตร์สาขาพลังงาน
หรือการจัดการพลังงาน 

 

2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึง
ความสามารถรับความเสี่ยงในการด าเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดย
พิจารณาจาก 
 

 ทุนจดทะเบียนที่ช าระของบริษัทท่ีช าระแล้ว (ล้านบาท) ขั้นต่ า 1-5 ล้านบบาท 
 อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนี้สินต่อทุนที่ 

ระดับไม่เกิน 3 เท่า เนื่องจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของหนี้สินต่อทุนสูงมากนั้น ย่อมจะ
มีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย จะท าให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง 

 ความสามารถในการออกหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ 
ประกันภัยส าหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา หรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ าประกัน ลูกค้าสามารถน า
หนังสือค้ าประกันของธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อ่ืนๆ  
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บทที่ 3  
มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO Project Implementation) 
 

มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่จะใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
           ไดม้ ตรฐ นและเป็น     ม   เทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานได้ดังนี้  

 
1. การส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

ESCO จะต้องประเมินศักยภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ พร้อมวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะด าเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ  
 
2. การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม 

ESCO จะต้องน าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพให้แก่สถาน
ประกอบการ และสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดที่ได้น าเสนอ พร้อมทั้งท าความ
เข้าใจถึงการรับประกันผลประหยัด การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด  
 
3. การจัดท าสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact: EPC) 

ESCO จะต้องน าเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบ่ง
ผลประหยัด รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน 
 
4. การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ 

ESCO จะต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ 
 
5. การตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด/แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน 

ESCO จะต้องด าเนินการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงในสัญญาว่ากันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่  
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6. ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ์/ความช ารุดหายของอุปกรณ์ 
ESCO จะต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนต่างผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไม่เป็นไปตามที่รับประกัน 

รวมถึง ความเสียหาย ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามที่น าเสนอ หรืออุปกรณ์เกิดความช ารุดเสียหาย 
ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 4-1 
 

บทที ่4 
รูปแบบสัญญาพลังงาน 

(Energy Performance Contract: EPC) 
 

สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในการ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และยังท าให้สถนประกอบการเกิดความ
มั่นใจในการลงทุนโครงการ 
 

สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และสถานประกอบการ ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยต้องระบุรายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมีชดเชย
ส่วนต่างในกรณีที่ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการก าหนดปริมาณของ
พลังงานของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 
ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ที่จะด าเนินการ โดยจะระบุระดับการใช้พลังงาน
ปกติไว้ในสัญญาพลังงานด้วย 
 

ระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ในกระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ของสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะต้องพิจารณาสภาพของการ
ผลิตและการซ่อมบ ารุงด้วย เช่น ภาระ (Load) ในการท างานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ มี
ลักษณะอย่างไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม่ ในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการ 
พลังงานนั้น บริษัทจัดการพลังงานจ าเป็นที่จะต้องหาค่าระดับการใช้พลังงานปกติในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้ได้ โดยค านึงถึง 

 
 ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ามีการแปรผัน หรือ มีค่าคงที่  
 ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีปัจจัยอ่ืนๆ 

แปรผัน 
 ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการวัด 

 
กรณีที่ระดับการใช้พลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

จะต้องด าเนินการอย่างไร  มีการปรับแก้ (Adjusted) ค่าระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 
อย่างไร สัญญาฉบับนี้จะช่วยให้สถานประกอบการเกิดความมั่นใจว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นค่าที่
แน่นอนจนสิ้นสุดโครงการถ้าช่วงเวลาใดการประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัด
การพลังงานซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ประหยัดไม่ได้ในเดือนนั้นให้แก่
สถานประกอบการ   
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ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
 

4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving)  
 

รูปแบบนี้ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน โดยมีบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) รับประกันผลการด าเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดท าสัญญาพลังงานระหว่าง
ผู้รับบริการกับ ESCO โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จะเท่ากับหรือมากกว่า
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน  

 
ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประโยชน์สุทธิที่ก าหนดใน

สัญญา แล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูง
กว่าที่ก าหนดในสัญญา ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนที่สูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO (ในกรณี
การแบ่งผลประโยชน์สุทธินั้นขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ) การลงทุนรูปแบบนี้ แสดงใน
รูปดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) 
 

โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed 
Saving) มีดังนี้ 

 
1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) ค าจ ากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ/การช าระค่าใช้จ่าย/วิธีการช าระค่าใช้จ่าย 
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5) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน ซึ่งครอบคลุม 
 อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
 กระบวนการและวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
 ค่าพลังงานปีฐาน 
 ค่าพลังงาน 
 การรับประกันผลประหยัดพลังงาน และการชดเชยหากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามสัญญา 
 ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน 

6) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO  
7) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
8) การโอนกรรมสิทธิ์/การเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
9) เอกสารอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 
4.2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving)  
 

รูปแบบนี้ ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนก่อนแล้วน าเอาผลประโยชน์สุทธิ
ของโครงการที่สามารถด าเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ ตามข้อตกลงในสัญญา
พลังงาน การลงทุนรูปแบบนี้ แสดงในรูปดังรูปที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) 



 

มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 4-4 
 

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

4.3 รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 
เป็นต้น 
 

รูปแบบนี้ผู้รับบริการหรือ ESCO เป็นผู้ลงทุนก็ได้ โดย ESCO จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงาน
ตามราคาที่ตกลงให้กับผู้รับบริการ ซึ่ง ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบระบบการจ่ายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผู้รับบริการมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่า
พลังงานตามข้อตกลงในสัญญา ดังแสดงในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 รูปแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) 

 
โดยองค์ประกอบส าคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่า

พลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี ้
 
1) วัตถุประสงค์ของสัญญา 
2) ค าจ ากัดความในสัญญา 
3) รายละเอียดการด าเนินการตามโครงการ 
4) การด าเนินการของ ESCO 
5) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO  
6) ค ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
7) ราคาพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภคท่ีรับประกัน  
8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 
9) ปริมาณซื้อ-ขายพลังงานขั้นต่ า 
10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี) 
11) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
12) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา 
13) แบบและข้อก าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย 
14) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน/เหตุสุดวิสัย 
15) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 
16) ผลบังคับใช้ของสัญญา 
17) ข้อโต้แย้ง/การแก้ไขสัญญา/การบอกกล่าว 
18) หลักประกัน (ถ้ามี) 
19) เอกสารอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
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บทที ่5 
การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท างาน  

(Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 
5.1 ความเป็นมา 
 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานที่ทางสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมได้จัดท าขึ้น ได้ก าหนดกรอบ
คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงานในภาพกว้างไว้ ในการน ามาตรฐานไปให้ใช้ให้เกิดการปฏิบัติจริงยังจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดรายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria) ขึ้นเพ่ือที่จะใช้ในการพิจารณาว่า
บริษัทจัดการพลังงานได้ด าเนินการตามกรอบของมาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นในการด าเนินงานสมาคมฯ จึงจะได้
น ามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานที่ได้จัดท าไว้แล้วมาศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ESCO จริง และออกแบบรายละเอียดการประเมินตรวจสอบ
บริษัทจัดการพลังงานในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน โดยมาตรฐานการจัดการพลังงานและเกณฑ์การประเมิน
บริษัทจัดการพลังงานที่ได้จัดท าขึ้น ได้ผ่านการให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงโดยสมาชิกของสมาคมฯ และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดในการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่ง
หลังจากนี้สมาคมฯ ร่วมกับสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานการ
ท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทยนี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติ
และจะปรับปรุงเพ่ิมเติมในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานที่มีอยู่
ปัจจุบันอีกด้วย 

 
5.2 วิธีการประเมินมาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 

 
การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย

จะพิจารณาตามหัวข้อที่มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยได้ก าหนดไว้ โดยใช้ตารางประเมินซึ่งแสดงเกณฑ์
มาตรฐานที่บริษัทจัดการพลังงานจะต้องปฏิบัติส าหรับแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 
ส่วนที ่I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงานไทย ประกอบด้วย 
 
1) คุณสมบัติหลัก ได้แก่ สัญญาพลังงาน รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือ
การตัดสินใจลงทุน (IGA Report) และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ของบริษัทจัด
การพลังงาน 
2) คุณสมบัติรอง ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิค ความสามารถทางการเงิน ความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงนิทุน ความสามารถของบุคลากร โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน 
 



 

มาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจดัการพลังงานไทย หน้า 5-2 
 

ส่วนที ่II: มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่ง
ด าเนินการภายใต้สัญญาพลังงาน 
 
หมายเหตุ 
ความหมายของโครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ ให้ครอบคลุมถึง โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านพลังงานทดแทน โครงการเปลี่ยนรูปแบบหรือประเภท
พลังงานที่ใช้ รวมทั้งโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ 
 
5.3 ตารางประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย  
 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 
เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. ส าเนาของสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ที่บริษัทจัดการพลังงานท ากับ
ผู้ประกอบการ 
 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) ความถูกต้องของสัญญาและผล
บังคับใช้ทางกฎหมาย 

 ต้องเป็นสัญญาที่ท าขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย 
 ต้องระบุช่ือ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ านาจลงนาม ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่าย

ผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน พร้อมวันที่ท่ีสัญญามีผลบังคับใช้ 
(2) รูปแบบของสัญญา  ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นสัญญาพลังงานในรูปแบบสัญญารับประกันผลประหยัด

พลังงาน (Guaranteed Saving) รูปแบบสัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared 
Saving) หรื อรู ปแบบอื่ นๆ  เ ช่น  การประกันค่ าพลั ง งานหรื อต้นทุน
สาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage)  

(3) วัตถุประสงค์ของสัญญา  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินโครงการอะไร เป็น
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือโครงการด้านพลังงาน
ทดแทน และ/หรือเป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอ่ืนๆ 

 ต้องระบุขอบเขต พ้ืนท่ี สถานท่ีตั้งของโครงการที่จะด าเนินการให้ชัดเจน 
 ต้องระบุขอบเขตการด าเนินการไว้ในวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าครอบคลุมการ

ด าเนินการอะไรบ้าง ตั้งแต่การส ารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมงาน ทดสอบการท างาน ส่งมอบรับมอบงาน 
การบริหารโครงการ รวมทั้งลักษณะการให้การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการ 

(4) ค าจ ากัดความในสัญญา  ต้องแสดงความหมายและอธิบายค าจ ากัดความ ค านิยาม และค าเฉพาะต่างๆ
ที่ใช้ในสัญญา ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) ผู้ว่าจ้าง (ผู้ประกอบการ) 
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลังงาน) 
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3) เงินลงทุนของโครงการ 
4) การใช้พลังงานฐาน 
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
6) ผลประหยัดจากโครงการ 
7) การตรวจวัดและพิสจูน์ผลประหยัดพลังงาน 

(5) รายละเอียดการด าเนินการตาม
โครงการ 

 ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการโครงการ 
 ต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน 
 ต้องระบุผลตอบแทนทางการเงินขั้นต่ าของโครงการในรูปแบบของระยะเวลา

คืนทุนและ/หรืออัตราตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ใน
วงเงินลงทุนที่ก าหนด เพื่อพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัด
การพลังงานและผู้ประกอบการ 

 ส าหรับสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุน
สาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) ต้องก าหนดปริมาณขั้น
ต่ า คุณสมบัติขั้นต่ า และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงานส่งจ าหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการ 

 ต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินไม่ผา่นตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้  
2) เงินลงทุนเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่บริษัทจดัการพลังงานได้ประมาณการ
ไว ้
3) โครงการไมส่ามารถด าเนินการต่อได้เนื่องจากข้อบกพร่องจากการออกแบบ 
การวิเคราะห์ หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการพลังงาน 

 ต้องจัดท ารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อ
การตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อผู้ประกอบการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุนจัดซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 
และต้องแนบท้ายรายงาน IGA เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้เกณฑ์
ประเมินในหัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA)** 

 ต้ อ งจั ด ท า แ ผน วิ ธี ก า รต ร วจ วั ด แ ล ะพิ สู จ น์ ผ ลป ร ะห ยั ดพลั ง ง า น 
(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) แนบท้ายเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V)** 

(6) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน/
แบ่งผลประหยัด 

 ต้องก าหนดวันเริ่มต้นของการรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (โดยปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลังจากที่เครื่องจักร
อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและผ่านการทดสอบการท างาน (Commissioning) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ต้ อ ง ร ะ บุ ร ะ ย ะ เ ว ล า รั บ ป ร ะ กั น ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
(Guaranteed/Shared Saving Period) อย่างชัดเจน 
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 ต้องระบุจ านวนเงินผลประหยัดพลังงานที่รับประกัน โดยอาจระบุเป็นตัวเลข
หรือก าหนดเป็นสูตรค านวณที่ชัดเจน 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือสูตรค านวณจ านวนเงินการประกัน
ในภายหลัง จะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นข้อตกลงแนบท้าย
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

 ต้องก าหนดระยะเวลาและความถี่ของการจัดท ารายงานการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน 

(7) เงื่อนไขในการรับประกัน  ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการรับประกันผลประหยัดของ
โครงการต้องครอบคลุมความเสี่ยงทางเทคนิค ได้แก่  การประเมินการใช้
พลังงาน, การวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและ
ขนาดของเทคโนโลยี, การบริหารโครงการ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร/
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

 ต้องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระเงินชดเชยส่วนท่ีขาดแก่ผู้ประกอบการหาก
ผลประหยัดของโครงการต่ ากว่าท่ีมูลค่ารับประกันท่ีก าหนดในสัญญา 

 ต้องก าหนดเง่ือนไขและวิธีการช าระเงินส าหรับการแบ่งผลประหยัดระหว่าง
คู่สัญญาหากผลประหยัดของโครงการสูงกว่ามูลค่ารับประกันที่ก าหนดใน
สัญญา 

(8) การวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา 

 กรณีที่สัญญาก าหนดให้บริษัทจัดการพลังงานต้องการวางหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันที่ใช้จะต้องเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยระบุวงเงินหลักประกันและ
ระยะเวลาสิ้นสุดของหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญา 

(9) การบอกเลิกสัญญา/การแก้ไขสัญญา  การบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญาจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็น
ข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

(10) การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน  การขอเปลี่ยนแปลงการรับประกัน ได้แก่ จ านวนเงินรับประกัน ระยะเวลา
รับประกัน จะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา 

 
1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment 
Grade Audit: IGA Report) 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. ส าเนารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน (IGA Report) 
ที่บริษัทจัดการพลังงานจัดท าให้กับผู้ประกอบการ 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) วัตถุประสงค์ของรายงาน  รายงาน IGA ต้องอ้างอิงและแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 
 ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยอ้างอิงสัญญาพลังงาน 
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(2) ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้
พลังงาน 

 ต้องแสดงแผนผังและค าอธิบายการท างานและลักษณะการใช้พลังงานของ
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการ 

 ต้องแสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการครอบคลุม 
1) ประเภทพลังงานท่ีใช้ 
2) ปริมาณพลังงานท่ีใช้ 
3) ช่ัวโมงการท างาน 
4) ปัจจัยการท างานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 
5) ราคาคา่พลังงาน 

(3) รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

 ต้องแสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะ
ด าเนินการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 

 ต้องอธิบายหลักการท างานของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ท าให้เกิดผล
ประหยัด 

 ต้องแสดงสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท าให้
เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต หรือผลประหยัดพลังงาน 

(4) การวิเคราะห์ผลประหยัดจาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะใช้ในการค านวณผลประหยัด
พลังงาน 

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการค านวณผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน ประกอบด้วย 
1) การค านวณปรมิาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง 
2) การค านวณปรมิาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
3) การค านวณปรมิาณพลังงานท่ีประหยดัได ้
4) การค านวณผลประหยดัพลังงาน 

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลการตรวจวดัการใช้พลังงานท่ีใช้ในค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 
2) ช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ ์
3) ปัจจัยการท างานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 
4) ราคาคา่พลังงานปีฐาน 

 ต้องแสดงข้อมูลจากการประเมินที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลัง
ปรับปรุงพร้อมระบุสมมติฐานท่ีใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
2) ข้อมูลประเมินช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ ์
3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการท างานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ไดแ้ก่ สภาวะ
การใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภมูิอากาศ ความส่องสว่าง 
4) ราคาคา่พลังงานท่ีประเมิน 
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(5) การออกแบบและวิเคราะห์ทาง
เทคนิคของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ต้องแสดงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Conceptual Design) ของ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะเสนอด าเนินการ ในระดับที่สามารถใช้ท าตาราง
ปริมาณงาน (BOQ) เพื่อประเมินงบประมาณลงทุน ได้แก่ 
1) ข้อก าหนดรายละเอียด (Specification) ของเครื่องจักรอุปกรณห์ลักท่ีใช้ใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
2) แผนผังกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Process 
Flow Diagram) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
3) แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้ง (Layout Plan) ของกระบวนการผลติหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
4) แบบงานโยธา ได้แก่ แบบอาคารเบื้องต้น (Building Layout & Floor 
Plan) แบบงานฐานรากและโครงสร้างเบื้องต้น 
5) แบบเครื่องจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะการติดตั้งเบื้องต้น (Main 
Equipment & Installation Drawing) 
6) แผนผังแสดงแนวการเดินท่อหลัก (Main Piping Route Layout) การเดิน
สายไฟหลัก (Main Cable Route Layout) 
7) แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) 
8) แผนผังเครื่องมือวัดและมเิตอรท์ี่ใช้ส าหรับตรวจวัดและพิสูจนผ์ลประหยดั
พลังงงาน 
8) แผนผังแสดงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และของเสียที่เกิดจากการผลิตหลัง
ปรับปรุง 
10) แผนผังแสดงจุดเช่ือมต่อกับกระบวนการผลติเดมิ 

 ต้องแสดงมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบ โดยจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อก าหนด หรือแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ต้องแสดงเปรียบเทียบสภาพการท างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดย
สภาพการท างานหลังปรับปรุงจะต้องไม่แย่กว่าสภาพการท างานเดิม และต้อง
ผ่านตามข้อก าหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ต้องแสดงการออกแบบและปริมาณ Utility ที่ใช้ของกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์หลังปรับปรุง 

 ต้องแสดงปริมาณการปล่อยมลพิษก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และ
เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลังปรับปรุงผ่านเกณฑ์ที่ระบุในข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(6) การวิเคราะห์ทางการเงินของ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ต้องแสดงรายละเอียดการลงทุน ประกอบด้วย ตารางแสดงรายการปริมาณ
งานและราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก (Bill of Quantity: BOQ) และ
ค่าใช้จ่ายประกอบการลงทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ต้องแสดงสมมติฐานที่ใช้วิเคราะห์ทางการเงิน ได้แก่ 
1) ราคาคา่พลังงาน 
2) สภาพและภาระการใช้งาน 
3) ช่ัวโมงการท างาน 
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4) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายรับ รายจ่าย (Escalation Rate) 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง 
6) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
7) อายุโครงการ 

 ต้องแสดงการวิเคราะห์กระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ ในรูปแบบของ
แบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) โดยแสดง 
1) ประมาณการกระแสเงินสด รายรับ รายจ่าย ผลประหยัดสุทธิของโครงการ 
ตลอดอายโุครงการ 
2) ประมาณการยอดเงินรับประกนั ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันเทียบกับ
ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ 

 ต้องแสดงการค านวณผลตอบแทนทางการเงินจากโครงการ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมาะสม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return: IRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หรือระยะเวลา
คืนทุน 

7) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  ต้องแสดงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงในการด าเนินการโครงการ แบ่งเป็น 
1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลาก่อนช่วงระยะเวลาเดินเครื่อง ซึ่งอาจท าให้
โครงการไมส่ามารถด าเนินการต่อได้ หรือท าให้เงินลงทุนเกินกว่าวงเงินท่ี
ประมาณการไว ้
2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งอาจท าให้ผลประหยดัไมเ่ปน็ไปตามที่
คาดการณ์ไว ้

 ต้องแสดงผลกระทบของความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของโครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

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) 

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานอ้างอิงตาม
มาตรฐานหรือข้อก าหนดหรือกรณีศึกษาที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ **
ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงาน (Measurement and Verification: M&V)** ในข้อ 
(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดท า M&V Plan 
(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล 

9) การด าเนินการตามข้อก าหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ต้องมีการศึกษาและแสดงรายการขอใบอนุญาต และการด าเนินการตาม
ระเบียบราชการและข้อกฎหมายที่บังคับใช้ต่างๆ 

10) แผนการด าเนินงานโครงการ  ต้องแสดงแผนการด าเนินการโครงการ แสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ครอบคลุม 
1) การส ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
2) การจัดท ารายงาน IGA และน าเสนอโครงการเพื่อตดัสินใจลงทุน 
3) การจัดหาแหล่งเงินทุน 
4) การด าเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 
5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ ์
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6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอปุกรณ ์
7) การควบคมุการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์
8) การทดสอบการท างาน การทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบ
งาน 
9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ ์
10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเครื่องและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพสิูจน์ผลการ
ประหยดัพลังงาน 

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

เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. ส าเนาของแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan: 
M&V Plan) ส าหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานด าเนินการให้กับผู้ประกอบการ 
2. ส าเนารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Report: 
M&V Report) ส าหรับทุกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานด าเนินการให้กับผู้ประกอบการ 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานโดยแนบ
ท้ายสัญญาพลังงาน 

 ต้ อ งจั ด ท า แ ผน วิ ธี ก า ร ต ร ว จ วั ด แล ะ พิ สู จ น์ ผ ล ปร ะห ยั ดพลั ง ง า น 
(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) เสนอต่อ
ผู้ประกอบการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน IGA 

 ตอ้งจัดท าแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) ที่
ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะเวลารับประกัน
ผลประหยัดตามสัญญาพลังงาน และแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 

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

 ต้องแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน แผนผังกระบวนการและการ
ใช้พลังงาน และก าหนดขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลที่เหมาะสม และจัดท า M&V 
Plan 

 วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด
หรือกรณีศึกษาที่เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ ได้แก่ 
1) International Performance Measurement and Verification 
Protocol (IPMVP) 
2) ASHRAE Guideline 14 
3) FEMP M&V Guideline 
4) แนวทางการตรวจวดัและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ส าหรับมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ท่ีจัดท าโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
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 ต้องแสดงแนวทางที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามทางเลือกที่
ก าหนดใน IPMVP ได้แก่ 
Option A: วัดย่อยเฉพาะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation: Measure Key 
Parameters) 
Option B: วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All 
Parameters) 
Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility) 
Option D: แบบจ าลอง (Calibrated Simulation) 

( 4 )  แสด งวิ ธี ก า รต รวจวั ด ฯ  และ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร ต ร ว จ วั ด ฯ  ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล 

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ต่างๆ โดยระบุ 
1) ประเภทของข้อมูลที่เก็บ 
2) ระยะเวลา ความถี่ที่ตรวจวัดและเก็บข้อมลู 
3) จุดที่ท าการตรวจวัดและเก็บข้อมูล 
4) เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ตรวจวดัเก็บข้อมูล 
5) ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมลูการตรวจวัด 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานฐานต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 
1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น 
ครอบคลุมฤดูกาลแตกต่างกันของปี รอบการผลิต 1 สัปดาห์ ซึ่งมีวันท างานวัน
จันทร์-ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน 
3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน ครอบคลุมย่านการใช้งานเพื่อ
การปรับแก้ค่าในค านวณการใช้พลังงาน 
4) ช่วงที่วัดควรถอยหลังไปจากช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควรถอยหลังไปมากเกินไป ซึ่ง
สภาพการใช้งานอาจแตกต่างกัน 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี้ 
1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
2) ระยะเวลาขึ้นกับความคงอยู่ของมาตรการ และอัตราความเสื่อมของ
อุปกรณ์ 

(5 )  ตรวจวัดและวิ เคราะห์การ ใ ช้
พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการค านวณเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดจาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 
1) การค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง 
2) การค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
3) การค านวณปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้ 
4) การค านวณผลประหยัดพลังงาน 
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 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานท่ีใช้ในค านวณปริมาณการใช้พลังงานฐาน 
2) ช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
3) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 
4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน 

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
2) ช่ัวโมงการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
3) ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน 
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 
4) ราคาค่าพลังงาน 

(6) จัดท ารายงานการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรอง
รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ
ใช้พลังงาน 

 การจัดท ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) ต้อง
เป็นไปตามแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Plan) 

 ต้องจัดส่งรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
เพื่อพิจารณาและรับรองโดยผู้ประกอบการ 

 
2) คุณสมบัติรอง 

2.1) ความสามารถด้านเทคนิค 
เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Company Profile) 
2. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ท างาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจ าของบริษัทจัด
การพลังงาน 
 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 ต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ 

(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
วิ ศ วกร รม โดย เ ฉพาะส าขา ไฟฟ้ า 
เครื่องกล เครื่องมือวัด และสิ่งแวดล้อม 

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของบุคลากร 

(3) ความช านาญด้านการบริหารจัดการ
โครงการและการบริหารสัญญา 

 ต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานภายใต้สัญญา
พลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) จนถึงช่วงรับประกันผล
ประหยัดอย่างน้อย 1 ปี เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
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(4) จ านวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ส า ม า ร ถ
ด าเนินการ 

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ความสามารถของบุคลากร 

 
2.2) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค 
ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 
 
2.3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. เอกสารแสดงประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน ในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อส าหรับโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยให้ระบุชื่อโครงการ วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ วงเงินลงทุนหรือสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ชื่อและผู้ติดต่อของสถาบันการเงินซึ่งสามารถอ้างอิงได้ 
 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) กรณีท าสัญญาพลังงานแบบแบ่งผล
ประหยัด (Shared Saving): 
ความสามารถของ ESCO ในการลงทุน
เองทั้งหมด 

 ต้องมีประสบการณ์ในลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหา
แหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือกองทุน (Investment 
Fund) เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 โครงการ 

(2) กรณีท าสัญญาพลังงานแบบ
รับประกันผลประหยัด (Guaranteed 
Saving) ความสามารถของ ESCO ใน
การสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
จัดหาแหล่งเงินลงทุน 

(3) ESCO เคยได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงิน หรือเคยแนะน าลูกค้า
ขอสินเช่ือด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 
2.4) ความสามารถของบุคลากร 
เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. เอกสารแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ท างาน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลากรประจ าของบริษัทจัด
การพลังงาน 
2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ของบุคลากรประจ าของบริษัทจัดการพลังงาน 
3. ส าเนาหลักฐานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงาน 
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หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) ประสบการณ์ท างานด้านอนุรักษ์
พลังงานของบคุลากรประจ า รวมกันขั้น
ต่ า 5 man-yr 

 ต้องมีบุคลากรประจ าอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานอย่างน้อย 5 ปี และผ่านการด าเนินการโครงการด้านการอนุรักษ์
พลังงานไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

(2) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
อยา่งเป็นระบบ 

 ต้องมีการพัฒนาบุคลากรประจ า  มีผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO Intensive Training Program) และได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CEP (Certified EPC Professional) Level I & 
Level II หรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 คน 

 ต้องมีบุคลากรประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัท
จัดการพลังงานให้บริการได้ 

 ต้องมีบุคลากรประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยดั
ตามแนวทางปฎิบัติของ IPMVP 

(3) คุณภาพของบุคลากร บริษัทต้องมี
วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ในสาขาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง น้ อ ย  1 ค น  ห รื อ
วิทยาศาสตร์สาขาพลังงานหรือการจัด
การพลังงาน 

 ต้องมีบุคลากรที่มีบุคลากรประจ าซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัด
การพลังงานให้บริการ ดังนี้ 
1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งตอ้งมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ต้องมผีู้ทีม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้าก าลังอย่างน้อย 1 คน 
2) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งตอ้งมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่
เกี่ยวกับงานระบบเครื่องกล ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ต้องมีผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา
เครื่องกลอย่างน้อย 1 คน 
3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า ต้องมผีู้ที่มใีบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้าก าลัง
และสาขาเครื่องกลอย่างน้อยสาขาละ 1 คน 
4) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งตอ้งมีการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่
เกี่ยวกับงานโยธา ได้แก่ งานก่อสรา้งอาคาร หรืองานโครงสร้างรบัน าหนัก 
ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดบัภาคี
วิศวกร สาขาโยธาอย่างน้อย 1 คน 
5) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีการก าจัดหรือการบ าบดัของเสีย ต้องมีผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขา
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 คน 
6) ส าหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอ่ืนๆ ถ้าเป็นงานท่ีต้องมีการออกแบบหรือ
ติดตั้งทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรือสิ่งแวดล้อม จะต้องมผีู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร ครบ
ตามสาขางานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 
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2.5) ความสามารถทางการเงิน 
เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
2. ส าเนาหนังสือรับรองนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
3. หนังสือบริคณห์สนธิ 
4. รายงานงบการเงินของบริษัท (Financial Report) ย้อนหลัง 2 ปี 
5. ตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ ESCO เคยท า 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว ขั้นต่ า 1-
5 ล้านบาท 

 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีส านักงานตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย 

 ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ขั้นต่ า 1 ล้านบาท 
 ต้องมีมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินลงทุนสุ

งสุดของโครงการภายใต้สัญญาพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานด าเนินการอยู่ 
ณ ขณะที่ยื่นขอพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐาน 

(2) อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจด
ทะเบียน ไม่เกิน 3 เท่า 

 ต้องมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว ไม่เกิน 3 เท่า 

(3) ความสามารถในการออกหนังสือค้ า
ประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับธุ รกิ จ 
ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

 ต้องมีประสบการณ์ในการออกหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับธุรกิจ ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญาพลังงานอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

ส่วนที่ II: มาตรฐานการด าเนนิงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
1. ตัวอย่างแผนการด าเนินการโครงการแสดงขั้นตอนการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานตั้งแต่ช่วงการ
พัฒนาโครงการไปจนถึงช่วงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน 
2. ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการและบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรที่ใช้ 
3. ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการ 
4. ตัวอย่างเอกสาร แบบ คู่มือใช้งาน และเอกสารฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเดินเครื่องและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
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หัวข้อประเมิน เกณฑ์ขัน้ต่ าส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

1) แผนการด าเนินงาน  ต้องมีแผนการด าเนินการโครงการที่ ชัดเจน เพื่อก าหนดขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยครอบคลุมขอบเขตการ
ด าเนินงานตามสัญญาพลังงาน ได้แก่ 
1) การส ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
2) การจัดท ารายงาน IGA และน าเสนอโครงการเพื่อตดัสินใจลงทุน 
3) การจัดหาแหล่งเงินทุน 
4) การด าเนินงานด้านกฎหมายและใบอนุญาตต่างๆ 
5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ ์
6) การก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอปุกรณ ์
7) การควบคมุการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์
8) การทดสอบการท างาน การทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และการส่งมอบ
งาน 
9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ ์
10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเดินเครื่องและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัดและพสิูจน์ผลการ
ประหยดัพลังงาน 

2) โครงสร้างการบริหารโครงการ  ต้องมีแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อมก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง โดยใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น 

 ต้องมีการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของการด าเนินการตามแผนงาน
อย่างชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

3) การประสานงานและรายงาน
ความก้าวหน้า 

 ต้องมีการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) เพื่อการหารือช้ีแจง
ท าความเข้าใจระหว่างคณะท างานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการ บริษัทจัด
การพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 ต้องมีการก าหนดวิธีการในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและ
บริษัทจัดการพลังงาน และก าหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ 

4) การจัดท าเอกสาร แบบ คู่มือ และ
การฝึกอบรม 

 ต้องมีการจัดท าเอกสาร แบบ และคู่มือ เพื่ อใช้ในการเดินเครื่องและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเครื่อง และ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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ภาคผนวก 
 
แบบประเมินมาตรฐานการท างาน (Code of Practice) ส าหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย  

 



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 
 

     

 ต้องเป็นสัญญาที่ทําขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายไทย 

     

 ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอํานาจลงนาม ของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผูป้ระกอบการและบริษัท
จัดการพลังงาน พร้อมวันที่ที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

     

(2) รูปแบบของสัญญา 
 

     

 ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นสัญญาพลังงานในรปูแบบสัญญา
รับประกันผลประหยัดพลงังาน (Guaranteed 
Saving) รูปแบบสัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared 

    รูปแบบสัญญาพลังงานที่ประเมิน (โปรดระบุ) 
 สัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed 

Saving) 



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 
Saving) หรือรูปแบบสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค 
(Guaranteed Rebate/Chauffage) 

 สัญญาแบ่งผลประหยัด (Shared Saving) 
 สัญญารูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันค่าพลงังานหรือ

ต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 
Rebate/Chauffage) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(3) วัตถุประสงค์ของสัญญา      

 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะ
ดําเนินโครงการอะไร เป็นโครงการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือโครงการด้าน
พลังงานทดแทน และ/หรือเปน็โครงการลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานอื่นๆ 

     

 ต้องระบุขอบเขต พื้นที่ สถานที่ตั้งของโครงการที่จะ
ดําเนินการให้ชัดเจน 

     

 ต้องระบุขอบเขตการดําเนินการไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สัญญาว่าครอบคลุมการดําเนินการอะไรบ้าง ตั้งแต่การ
สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมงาน ทดสอบการทํางาน 
ส่งมอบรับมอบงาน การบริหารโครงการ รวมทั้ง
ลักษณะการให้การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาแก่

     



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 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการ 

(4) คําจํากัดความในสัญญา      

 ต้องแสดงความหมายและอธิบายคําจํากัดความ คํา
นิยาม และคําเฉพาะต่างๆที่ใช้ในสัญญา ครอบคลุม
หัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) ผู้ว่าจ้าง (ผูป้ระกอบการ) 
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลงังาน) 
3) เงินลงทุนของโครงการ 
4) การใช้พลังงานฐาน 
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
6) ผลประหยัดจากโครงการ 
7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

     

(5) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ      

 ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการโครงการ      

 ต้องแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัด
การพลังงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินงาน 

     

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

     



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 
ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและผู้ประกอบการ 

 สําหรับสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกัน
ค่าพลังงานหรอืต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 
Rebate/Chauffage) ต้องกําหนดปริมาณขั้นต่ํา 
คุณสมบัติขั้นต่ํา และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัด
การพลังงานสง่จําหน่ายให้กบัผู้ประกอบการ 

     

 ต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 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

     



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 
รายงาน IGA เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน **ใช้
เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจ
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 
โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือกําหนดเป็นสูตรคํานวณที่
ชัดเจน 

     



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 
 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 

     

  ต้องกําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยส่วนที่

ขาดแก่ผู้ประกอบการหากผลประหยัดของโครงการต่ํา
กว่าที่มูลค่ารับประกันที่กําหนดในสัญญา 

     

  ต้องกําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงินสําหรับการ

แบ่งผลประหยดัระหว่างคู่สัญญาหากผลประหยัดของ

     



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 
โครงการสงูกว่ามูลค่ารับประกันที่กําหนดในสัญญา 

(8) การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา      

  กรณีที่สัญญากําหนดให้บริษัทจัดการพลังงานต้องการ

วางหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันทีใ่ช้
จะต้องเป็นหนงัสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยระบุ
วงเงินหลักประกันและระยะเวลาสิ้นสุดของ
หลักประกันตามเงื่อนไขของสญัญา 

     

(9) การบอกเลกิสัญญา/การแก้ไขสัญญา      

  การบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญาจะต้องมีหนังสอืแจ้งต่อ

คู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลง
แนบท้ายเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา 

     

(10) การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน      

  การขอเปลี่ยนแปลงการรับประกัน ได้แก่ จํานวนเงิน

รับประกัน ระยะเวลารับประกัน จะต้องมีหนังสือแจ้ง
ต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดทําเป็นข้อตกลง
แนบท้ายเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา 

     

 



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 

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

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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      

 ต้องแสดงแผนผังและคําอธิบายการทํางานและ
ลักษณะการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการ 

     

 ต้องแสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของ      



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 
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ในการดําเนินโครงการครอบคลุม 
1) ประเภทพลงังานที่ใช้ 
2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ 
3) ชั่วโมงการทํางาน 
4) ปัจจัยการทาํงานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ 
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ 
ความส่องสว่าง 
5) ราคาค่าพลังงาน 

(3) รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน      

 ต้องแสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดําเนินการ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 

     

 ต้องอธิบายหลักการทํางานของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ทําให้เกิดผลประหยัด 

     

 ต้องแสดงสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิต หรือผลประหยัดพลงังาน 

     

(4) การวิเคราะห์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน      

 ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลประสทิธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการ

     



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 
อนุรักษ์พลังงานที่จะใช้ในการคํานวณผลประหยัด
พลังงาน 

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณผลประหยัด
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 
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 

     

 ต้องแสดงข้อมูลจากการประเมินที่ใช้ในการคํานวณ
ปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุงพร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 

     



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 
2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ 
3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการทํางานที่มีผลต่อการใช้
พลังงานฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม 
เช่น อุณหภูมิอากาศ ความส่องสว่าง 
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 

     



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) แบบงานโยธา ได้แก่ แบบอาคารเบื้องต้น (Building 
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
และหลงัปรับปรุง โดยสภาพการทํางานหลังปรับปรุง
จะต้องไม่แย่กว่าสภาพการทํางานเดิม และต้องผ่าน
ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

     



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 
 ต้องแสดงการออกแบบและปริมาณ Utility ที่ใช้ของ

กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์หลังปรับปรงุ 

     

 ต้องแสดงปริมาณการปล่อยมลพิษก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรงุ และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าปริมาณ
การปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลัง
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์ที่ระบุในข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

     

(6) การวิเคราะห์ทางการเงินของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน      

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

     

 ต้องแสดงสมมติฐานที่ใช้วิเคราะห์ทางการเงนิ ได้แก่ 
1) ราคาค่าพลังงาน 
2) สภาพและภาระการใช้งาน 
3) ชั่วโมงการทํางาน 
4) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายรับ รายจ่าย (Escalation 
Rate) 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง 
6) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
7) อายุโครงการ 
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  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.2 หน้า 7 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
 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 
Return: IRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value: NPV) หรือระยะเวลาคืนทุน 

     

(7) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ      

 ต้องแสดงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงในการดําเนินการ
โครงการ แบ่งเป็น 
1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลาก่อนช่วงระยะเวลา
เดินเครื่อง ซึ่งอาจทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการ
ต่อได้ หรือทําให้เงินลงทุนเกนิกว่าวงเงินที่ประมาณ
การไว้ 
2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งอาจทําให้ผล
ประหยัดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
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ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
 ต้องแสดงผลกระทบของความเสี่ยง และแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

     

(8) การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสจูน์ผลการประหยัด
พลังงาน (Measurement & Verification Plan) 

     

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผ์ลการประหยัด
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      
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ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานแต่ละขัน้ตอน 
ครอบคลุม 
1) การสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
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 
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สรุปผลการประเมินส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
หัวข้อ 1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade Audit: IGA Report) 

 ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 
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  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 ________________________________________________________________ 
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  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
ปรับปรุง 

     

(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมาะสม และ
จัดทํา M&V Plan 

     



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ I: มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO Standard Practice) 
1) คุณสมบัติหลัก 
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  ส่วนที่ I หัวข้อ 1.3 หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
 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: 
Measure All Parameters) 
Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility) 
Option D: แบบจําลอง (Calibrated Simulation) 

     

(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯและเครื่องมือการตรวจวัดฯที่ได้
มาตรฐานสากล 

     

 ต้องแสดงวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานและวิธีการเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ โดยระบุ 
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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 
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 
2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภาวะการใช้งาน 
3) ควรมีข้อมูลพลังงานและสภาวะการใช้งาน 
ครอบคลุมย่านการใช้งานเพื่อการปรับแก้ค่าในคํานวณ
การใช้พลังงาน 
4) ช่วงที่วัดควรถอยหลงัไปจากช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควร
ถอยหลังไปมากเกินไป ซึ่งสภาพการใช้งานอาจ
แตกต่างกัน 

     

 การตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรงุเพื่อพิสูจน์ผล
ประหยัด ต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 
1) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 รอบการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

     



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) ระยะเวลาขึน้กับความคงอยู่ของมาตรการ และ
อัตราความเสื่อมของอุปกรณ์ 

(5) ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานกอ่นปรับปรุงและหลงั
ปรับปรุง 

     

 ต้องแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณเพื่อพิสูจน์
ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ประกอบด้วย 
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      



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 
พลังงานหลังปรับปรุง ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
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 7 

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 

     

  ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์

พลังงานภายใต้สัญญาพลังงาน (Energy 
Performance Contract: EPC) จนถึงช่วงรับประกัน

     



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 
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 

     

(2) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบรับประกนัผลประหยัด 
(Guaranteed Saving) ความสามารถของ ESCO ในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินลงทุน 

     



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 
  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

ฝึกอบรมบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Intensive 
Training Program) และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
CEP (Certified EPC Professional) Level I & 

     



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 
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
เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บรษิัทจัด
การพลังงานให้บริการ ดังนี้ 
1) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีการออกแบบ 
ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 
ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ใบกว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลังอย่างน้อย 
1 คน 

     



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 
2) มาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีการออกแบบ 
ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยวกับงานระบบเครื่องกล 
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
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.) 



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 
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      

  ต้องมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่ชําระ

แล้ว ไม่เกิน 3 เท่า 

     

(3) ความสามารถในการออกหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร      



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 
(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 
7) การควบคุมการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 
8) การทดสอบการทํางาน การทดสอบเดินเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการส่งมอบงาน 
9) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเดินเครื่อง และ

     



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

  ส่วนที่ II หน้า 2 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
10) การเดินเครื่องและการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การเดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
11) การตรวจวัดการใช้พลังงานฐาน และการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 

 (2) โครงสร้างการบริหารโครงการ      

 ต้องมีแผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อม
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
ตําแหน่ง โดยใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหน่งนั้น 

     

 ต้องมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของการ
ดําเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

     

(3) การประสานงานและรายงานความก้าวหน้า      

 ต้องมีการจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off 
Meeting) เพื่อการหารือชี้แจงทําความเข้าใจระหว่าง
คณะทํางานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการ บริษัท
จัดการพลังงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องต่างๆ 

     

 ต้องมีการกําหนดวิธีการในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลงังาน และ
กําหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ 

     

(4) การจัดทําเอกสาร แบบ คู่มือ และการฝึกอบรม      



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

  ส่วนที่ II หน้า 3 

ข้อกําหนด 
ผลการประเมิน 

บันทึกการประเมิน ผ่าน ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผ่าน ไม่

เกี่ยวข้อง 
 ต้องมีการจัดทําเอกสาร แบบ และคู่มือ เพื่อใช้ในการ

เดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณใ์ห้ทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

     

 
  



แบบประเมินมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

  ส่วนที่ II หน้า 4 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ II: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน  ผ่าน  ผ่านแบบเงื่อนไข  ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




