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คณะผู้จัดท�ำ

ปัจจุบันบริษัทจัดกำรพลังงำนได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
พลังงำนทดแทนในภำคอุตสำหกรรมและอำคำรธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรที่ครบวงจร 
กำรรับประกันผลประหยัดและชดเชยส่วนต่ำงหำกผลที่ได้รับไม่เป็นไปตำมข้อตกลงตำมสัญญำ รวมถึงกำร
จัดหำแหล่งเงินทุนให้กับโครงกำรด้ำนพลังงำน แต่ยังมีสถำนประกอบกำรอีกหลำยแห่งขำดควำมเชื่อมั่นในกำร
ด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยใช้กลไกบริษัทจัดกำรพลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน (พพ.) ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้มีกำรพิจำรณำให้มีกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice : CoP) ภำยใต้โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนส�ำหรับ
ผู ้ประกอบกำรด้วยศักยภำพบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) โดยได้มอบหมำยให้สถำบันพลังงำนเพื่อ
อุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมำคมบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ด�ำเนินกำรจัดท�ำ
มำตรฐำนดังกล่ำว เพื่อให้บริษัทจัดกำรพลังงำนไทยมีบริกำรที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และเป็นกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนของ ESCO ตำมกรอบมำตรฐำนที่ได้
ก�ำหนดไว้ และผลักดันให้บริษัทจัดกำรพลังงำนท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนให้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
บริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่ำงให้กับบริษัทจัดกำรพลังงำนรำยอื่นๆ พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน
ของตนเองให้ด�ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ

คู ่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of  
Practice : CoP) เล่มน้ี คณะผู้จัดท�ำได้ท�ำกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ
บริษัทจัดกำรพลังงำน และก�ำหนดกำรรับรองมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ให้มีกระบวนกำรที่ชัดเจน
มำกขึ้น และพิจำรณำปรับปรุงและหลักเกณฑ์กำรประเมิน รวมถึงข้อก�ำหนดต่ำงๆ ของมำตรฐำนฯ ให้เหมำะสม
กับบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทำงของกำรด�ำเนินงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
และส�ำหรับกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (CoP Certificate) อีกด้วย  
โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice : CoP)  
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ทั้งผู้ให้บริกำร จะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรกระตุ้นให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพของบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ให้มีกำรด�ำเนินโครงกำรได้ตำมกรอบมำตรฐำน มีกำร
ตรวจสอบ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองเสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบกำรในกำรใช้บริกำร
บริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) อันจะน�ำไปสู่กำรลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนพลังงำน และพัฒนำศักยภำพก้ำวไกล 
สู่ระดับสำกล

ค�ำน�ำ
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1. นำยวรยุทธ คงบุญ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ที่ปรึกษำ

2. นำยสยำม มัชฌิมำ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ที่ปรึกษำ

3. ดร. พงศ์พันธุ์ วรสำยัณห์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ที่ปรึกษำ

4. นำยสุทธิชำติ แสงสุวรรณ์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ที่ปรึกษำ

5. นำยนรวัฒน์ วงศ์ค�ำ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ที่ปรึกษำ

6. นำยหิน นววงศ์ สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม ที่ปรึกษำ

7. นำยณรงค์ บัณฑิตกมล สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม ประธำนฯ

8. นำยรวิวัฒน์ พนำสันติภำพ สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม รองประธำนฯ

9. นำยรุ่งเรือง สำยพวรรณ์ สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม คณะท�ำงำน

10. นำงลักขณำ ธิติธ�ำรงชัย สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม คณะท�ำงำน
และเลขำนุกำร

คณะผู้จัดท�ำ
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ค�ำน�ำ

รำยชื่อคณะผู้จัดท�ำ

บทที่ 1 ข้อมูลบริษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company: ESCO)

 1.1 นิยำมธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน 1-1

 1.2 กำรให้บริกำรของบริษัทจัดกำรพลังงำน 1-2

 1.3 ขีดควำมสำมำรถของบริษัทจัดกำรพลังงำน 1-2

 1.4 รูปแบบสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) 1-3

บทที่ 2 แนวทำงกำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 2.1 ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดกำรรับรองมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนของต่ำงประเทศ 2-2

 2.2 กำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 2-8

 2.3 มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice : CoP) 2-12

บทที่ 3 กำรประเมินเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 3.1 ควำมเป็นมำ 3-1

 3.2 ข้อก�ำหนดกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 3-2

 3.3 หลักเกณฑ์และรำยละเอียดประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน 3-3
  ของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย  

 3.4 กำรจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรประเมิน 3-21 
  เพื่อรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 

ภำคผนวก

ก. ใบสมัครในกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ก-1

ข. แบบประเมินตนเองเพื่อขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ข-1

สำรบัญ
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1-1คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

1.1 นิยำมธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจท่ีให้บริกำรใน 
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และ/หรือพลังงำนทดแทน ที่ให้บริกำรครบวงจร โดยกำรบริกำรจะครอบคลุมถึง กำรให้ 
ค�ำปรึกษำ กำรเสนอโครงกำร กำรบริหำรโครงกำร กำรออกแบบทำงวิศวกรรม วิเครำะห์กำรใช้พลังงำน ติดตั้ง 
อุปกรณ์ และด�ำเนินงำนส�ำหรับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและ/หรือพลังงำนทดแทน รวมถึงกำรจัดหำ 
แหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงกำรด้ำนพลังงำน โดยบริกำรของ ESCO จะต้องมีสัญญำรับประกันผลกำรด�ำเนินงำนที่
มีกระบวนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน อันถือเป็นหลักส�ำคัญยิ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจนี้  
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมม่ันใจว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิคของโครงกำรพลังงำนได้ถูกรับประกันโดย ESCO 
อย่ำงเต็มที่ตลอดระยะเวลำสัญญำบริกำร

 โดยธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำนประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่

 • ผู้ให้บริกำร ได้แก่ บริษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company: ESCO)

 • ผู้รับบริกำร ได้แก่ ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ที่ต้องกำรใช้บริกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ/หรือพลังงำน
ทดแทนจำก ESCO

 • แหล่งทุน เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ/หรือพลังงำนทดแทน ได้แก่ 
สถำบันกำรเงิน ธนำคำร หรือ ESCO เป็นต้น

ข้อมูลบริษัทจัดกำรพลังงำน 
(Energy Service Company: ESCO)

บทที่1
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1-2 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

1.2 กำรให้บริกำรที่ครบวงจรของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 • ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน

 • จัดเตรียมเอกสำรเสนอโครงกำรและกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม

 • กำรจัดหำเงินทุนสนับสนุนส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของโครงกำร

 • จัดหำหรือช่วยจัดหำอุปกรณ์ กำรติดตั้ง กำรก่อสร้ำง กำรควบคุม และกำรซ่อมบ�ำรุง

 • กำรบริหำรโครงกำร 

 • ตรวจสอบและประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของโครงกำร

 • ฝึกอบรม และให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำน

 • รับประกันผลกำรประหยัดพลังงำน

 • ชดเชยส่วนต่ำงกรณีผลกำรประหยัดไม่เป็นตำมข้อตกลง

 1.2.1 กำรให้บริกำรกรณีที่รวมด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโครงกำร

 กำรให้บริกำรแบบนี้จะครอบคลุมกำรให้บริกำรทุกประเภทตำมข้อ 1.2 กรณีนี้ สถำนประกอบกำร จะให้  
ESCO เป็นผู ้ดูแลด้ำนเงินลงทุนและบริหำรโครงกำรท้ังหมด ซ่ึงเหมำะส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่ไม่ม ี
ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน ขำดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร

 1.2.2 กำรให้บริกำรกรณีไม่รวมด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโครงกำรบำงส่วน

 กรณีนี้ สถำนประกอบกำร จะเป็นผู้ดูแลด้ำนเงินลงทุนและบริหำรโครงกำรบำงส่วนตำมข้อตกลง ในขณะที่  
ESCO จะดูแลบริกำรด้ำนที่เหลือ ซึ่งทำงเลือกนี้ เหมำะส�ำหรับสถำนประกอบกำร ที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน
และบุคลำกรที่ควำมพร้อมในด้ำนบริหำรโครงกำร และกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องมือ

1.3 ขีดควำมสำมำรถของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 • ควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินทุนส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของโครงกำร

 • ควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ

 • กำรน�ำเสนอบริกำรเบ็ดเสร็จ ได้แก่กำรตรวจวัด, กำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม, กำรบริหำรโครงกำร,  
กำรเริ่มเดินเครื่อง, กำรบริหำรพลังงำน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) และกำรฝึกอบรม

 • สำมำรถประกันผลงำน โดยกำรตรวจสอบติดตำมและพิสูจน์ปริมำณพลังงำนที่ประหยัดได้

 • สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ แนะน�ำและบริกำรจัดหำเงินทุนเพื่อด�ำเนินโครงกำร
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1.4 รูปแบบสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

 สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) เป็นเงื่อนไขส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรควบคุม
ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำน และยังท�ำให้สถำนประกอบกำรเกิดควำมม่ันใจ 
ในกำรลงทุนโครงกำร

 สัญญำพลังงำน คือ สัญญำที่มีกำรลงนำมระหว่ำงบริษัทจัดกำรพลังงำน และสถำนประกอบกำร ซึ่งจะมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่กำรติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลำส้ินสุดโครงกำร โดยต้องระบุรำยงำนกำร 
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญำพลังงำน และมีชดเชย
ส่วนต่ำงในกรณีท่ีผลประโยชน์ท่ีได้รับไม่เป็นไปตำมข้อตกลงในสัญญำพลังงำน อีกทั้งมีกำรก�ำหนดปริมำณของ
พลังงำนที่สำมำรถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับกำรใช้พลังงำนปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนกำร
ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ท่ีจะด�ำเนินกำร โดยจะระบุระดับกำรใช้พลังงำนปกติไว้ในสัญญำ
พลังงำนด้วย

 ระดับกำรใช้พลังงำนปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับกำรใช้พลังงำนท่ีเป็นอยู่ในกระบวนกำร
ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ของสถำนประกอบกำรในช่วงระยะเวลำหนึ่งโดยจะต้องพิจำรณำสภำพของ 
กำรผลิตและกำรซ่อมบ�ำรุงด้วย เช่น ภำระ (Load) ในกำรท�ำงำนของกระบวนกำรผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์  
มีลักษณะอย่ำงไร มีกำรแปรผันตำมเวลำหรือไม่ ในกำรด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยบริษัทจัดกำร
พลังงำนนั้น บริษัทจัดกำรพลังงำนจ�ำเป็นที่จะต้องหำค่ำระดับกำรใช้พลังงำนปกติในแต่ละมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนให้ได้ โดยค�ำนึงถึง

  • ภำระงำนของกระบวนกำรผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ำมีกำรแปรผัน หรือ มีค่ำคงที่

  • ภำระงำนของกระบวนกำรผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ำมีปัจจัยอื่นๆ แปรผัน

  • ระยะเวลำที่จะต้องใช้ในกำรวัด

 กรณีท่ีระดับกำรใช้พลังงำนปกติเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสัญญำพลังงำนจะระบุวำ่คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะต้อง
ด�ำเนินกำรอย่ำงไร มีกำรปรับแก้ (Adjusted) ค่ำระดับกำรใช้พลังงำนปกติ (Baseline Energy Use) อย่ำงไร 
สัญญำฉบับนี้จะช่วยให้สถำนประกอบกำรเกิดควำมมั่นใจว่ำสำมำรถประหยัดพลังงำนได้เป็นค่ำที่แน่นอนจน 
สิ้นสุดโครงกำร ถ้ำช่วงเวลำใดกำรประหยัดพลังงำนไม่เป็นไปตำมที่ระบุในสัญญำพลังงำน บริษัทจัดกำรพลังงำน
ซึ่งเป็นคู่สัญญำนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องจ่ำยเงินส่วนที่ประหยัดไม่ได้ให้แก่สถำนประกอบกำร

 ในที่นี้ สัญญำพลังงำน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

 1.4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงำน (Guaranteed Saving)

 รูปแบบนี้ผู้รับบริกำรเป็นผู้ลงทุน โดยมีบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) รับประกันผลกำรด�ำเนินงำนของ
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน และ/หรือพลังงำนทดแทน พร้อมกับมีกำรจัดท�ำสัญญำพลังงำนระหว่ำงผู้รับบริกำร
กับ ESCO โดยรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้จะเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย
ที่ผู้รับบริกำรจะต้องจ่ำยในกำรลงทุน
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 ถ้ำหำกผลประโยชน์สุทธิของโครงกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้จริงต�่ำกว่ำผลประโยชน์สุทธิที่ก�ำหนดใน
สัญญำ แล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขำดให้กับผู้รับบริกำร แต่ในทำงตรงข้ำม หำกผลประโยชน์สุทธิสูง
กว่ำที่ก�ำหนดในสัญญำ ผู้รับบริกำรต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนที่สูงกว่ำกำรรับประกันให้กับ ESCO (ในกรณี 
กำรแบ่งผลประโยชน์สุทธินั้นขึ้นอยู่กับกำรตกลงระหว่ำง ESCO กับผู้รับบริกำร)

 โดยองค์ประกอบทีส่�ำคญัของสญัญำพลังงำนรูปแบบรับประกนัผลประหยดัพลังงำน (Guaranteed Saving) 
มีดังนี้

 1) วัตถุประสงค์ของสัญญำ

 2) ค�ำจ�ำกัดควำมในสัญญำ

 3) รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำร

 4) ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร กำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย และวิธีกำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย

 5) กำรรับประกันผลประหยัดพลังงำน ซึ่งครอบคลุม

  • อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน

  • กระบวนกำรและวิธีกำรวัดค่ำพลังงำนและประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน

  • ค่ำพลังงำนปีฐำน

  • ค่ำพลังงำน

  • กำรรับประกันผลประหยัดพลังงำน และกำรชดเชยหำกผลที่ได้ไม่เป็นไปตำมสัญญำ

  • ระยะเวลำกำรรับประกันผลตอบแทน

 6) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของ ESCO

 7) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง

 8) กำรโอนกรรมสิทธิ์ กำรเลิกสัญญำ กำรแก้ไขสัญญำ และกำรบอกกล่ำว

 9) เอกสำรอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ ได้แก่ ค�ำจ�ำกัดควำม รำยละเอียดอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน 
วิธีกำรวัดค่ำพลังงำนและประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1.4.2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงำน (Shared Saving)

 รูปแบบนี้ ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับควำมเส่ียงค่ำใช้จ่ำยท่ีได้ลงทุนก่อนแล้วน�ำเอำผลประโยชน์สุทธิของ
โครงกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้มำแบ่งผลประโยชน์ระหว่ำง ESCO กับผู้รับบริกำร ตำมข้อตกลงในสัญญำ
พลังงำน โดยองค์ประกอบส�ำคัญของสัญญำรูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงำน (Shared Saving) มีดังนี้

1) วัตถุประสงค์ของสัญญำ

2) ค�ำจ�ำกัดควำมในสัญญำ

3) รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำร
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4) ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร

5) กำรแบ่งผลประหยัดพลังงำน

6) กำรด�ำเนินกำรของ ESCO

7) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของ ESCO

8) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง

9) จ�ำนวนเงินรับประกัน

10) ระยะเวลำรับประกันผลตอบแทน

11) กำรเรียกเก็บเงินค่ำใช้จ่ำย

12 กำรขยำยเวลำรับประกันผลตอบแทน (ถ้ำมี)

13) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

14) ผู้ว่ำจ้ำง/ผู้รับจ้ำงผิดสัญญำ

15) แบบและข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

16) เหตุฉุกเฉินในสถำนที่ปฎิบัติงำน/เหตุสุดวิสัย

17) กำรยกเลิกหรือกำรชะลอโครงกำร

18) ผลบังคับใช้ของสัญญำ

19) ข้อโต้แย้ง/กำรแก้ไขสัญญำ/กำรบอกกล่ำว

20) หลักประกัน (ถ้ำมี)

21) เอกสำรอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
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 1.4.3 รูปแบบอื่นๆ เช่น กำรประกันค่ำพลังงำนหรือต้นทุนสำธำรณูปโภค (Guaranteed Rebate/
Chauffage) เป็นต้น

 รูปแบบนี้ผู้รับบริกำรหรือ ESCO เป็นผู้ลงทุนก็ได้ โดย ESCO จะเป็นผู้รับประกันในกำรผลิตพลังงำน 
ตำมรำคำที่ตกลงให้กับผู้รับบริกำร ซึ่ง ESCO จะเข้ำไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์จ่ำยพลังงำนและเป็นผู้ดูแล 
รับผิดชอบระบบกำรจ่ำยพลังงำนตลอดระยะเวลำในสัญญำ ผู ้รับบริกำรมีหน้ำที่จ ่ำยเงินตอบแทนเป็น 
ค่ำพลังงำนตำมข้อตกลงในสัญญำ

 โดยองค์ประกอบส�ำคัญของสัญญำพลังงำนรูปแบบอื่นๆ เช่น สัญญำพลังงำนรูปแบบกำรประกันค่ำพลังงำน 
หรือต้นทุนสำธำรณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี้

1) วัตถุประสงค์ของสัญญำ

2) ค�ำจ�ำกัดควำมในสัญญำ

3) รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำร

4) กำรด�ำเนินกำรของ ESCO

5) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของ ESCO

6) ค�ำรับรองและภำระหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง

7) รำคำพลังงำน หรือ ต้นทุนสำธำรณูปโภคที่รับประกัน

8) ระยะเวลำรับประกันผลตอบแทน

9) ปริมำณซื้อ-ขำยพลังงำนขั้นต�่ำ

10) กำรขยำยเวลำรับประกันผลตอบแทน (ถ้ำมี)

11) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

12) ผู้ว่ำจ้ำง/ผู้รับจ้ำงผิดสัญญำ

13) แบบและข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

14) เหตุฉุกเฉินในสถำนที่ปฎิบัติงำน/เหตุสุดวิสัย

15) กำรยกเลิกหรือกำรชะลอโครงกำร

16) ผลบังคับใช้ของสัญญำ

17) ข้อโต้แย้ง/กำรแก้ไขสัญญำ/กำรบอกกล่ำว

18) หลักประกัน (ถ้ำมี)

19) เอกสำรอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ

ESCO-2019_ok.indd   6 13/2/2562   11:29:23



2-1คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

 บริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) มีบทบำทส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ทั้งในด้ำน กำรบริหำรโครงกำร กำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน กำรติดตั้งอุปกรณ์ และ
กำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ส�ำหรับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน รวมถึงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนให้กับโครงกำรด้ำนพลังงำน
ด้วย โดยสิ่งส�ำคัญท่ี ESCO จะต้องมีคือ สัญญำพลังงำน ซึ่งจะเป็นสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบกำรและ ESCO  
ที่รับประกันผลกำรด�ำเนินงำนและมีกระบวนกำรตรวจวัดเพ่ือพิสูจน์ผลด�ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ดังนั้น คุณภำพ
และมำตรฐำนของ ESCO จึงเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะสำมำรถท�ำให้ผู้ประกอบกำรหรือนักลงทุนเกิดควำมมั่นใจ  
เกิดควำมน่ำเชื่อถือต่อ ESCO รวมทั้งช่วยยกระดับมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทยให้เทียบเคียง 
กับสำกล ซึ่งในบทนี้ได้รวบรวมรูปแบบกำรก�ำหนดมำตรฐำนของบริษัท ESCO ในประเทศต่ำงๆ พร้อมทั้ง 
น�ำเสนอกำรก�ำหนดกำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยและข้อก�ำหนดหรือ
คุณสมบัติที่ส�ำคัญเพื่อก�ำหนดเป็น “มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทย” และ “มำตรฐำนกำรท�ำงำนของ
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย” โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

แนวทำงกำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทจัดกำรพลังงำน

บทที่ 2
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2-2 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

2.1 ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดมำตรฐำน ESCO ของต่ำงประเทศ

 1) ประเทศออสเตรเลีย

  ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นอย่ำงมำก โดย
เฉพำะกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรพำณิชย์ (Commercial Building) โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ร่วมกัน
ศึกษำและน�ำเสนอรูปแบบที่จะใช้ในกำรรับรองมำตรฐำนในกำรอนุรักษ์พลังงำนส�ำหรับอำคำรพำณิชย์ ซึ่งต่อมำ
ในเดือนเมษำยน 2556 ประเทศออสเตรเลียได้ออกข้อก�ำหนดเพื่อรับรองมำตรฐำนส�ำหรับผู้ด�ำเนินกำรด้ำน 
กำรอนุรักษ์พลังงำน (Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme) โดยมีทั้งสิ้น 3 ระดับ 
ดังนี้

  • Affiliate registration ระดับแรกเข้ำ โดยก�ำหนดคุณวุฒิของบุคลำกรตำมที่ก�ำหนด แต่ไม่ม ี
กำรก�ำหนดประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

  • Associate accreditation ระดับกลำง ส�ำหรับผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนด้ำน
อนุรักษ์พลังงำนมำแล้ว โดยก�ำหนดประสบกำรณ์กำรท�ำงำนขั้นต�่ำ 1 ปีพร้อมคุณวุฒิตำมที่ก�ำหนด
หรือต้องมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 3 ปีโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคุณวุฒิตำมที่ก�ำหนด และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 1 โครงกำร

  • Certified Energy Efficiency Professional (CEEP) ระดับผู้เชี่ยวชำญ ส�ำหรับผู้ท่ีมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี พร้อมคุณวุฒิตำมที่ก�ำหนด
หรือต้องมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 5 ปีโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคุณวุฒิตำมที่ก�ำหนด และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 3 โครงกำร
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2-3คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

ตำรำงที่ 2.1 ตำรำงแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติเฉพำะส�ำหรับแต่ละระดับมำตรฐำน

ที่มำ: Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme, April 2013

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 man-
agement

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
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2-4 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

ตำรำงที่ 2.2 ตำรำงสรุปภำพรวมระดับมำตรฐำนส�ำหรับผู้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในประเทศ
ออสเตรเลีย
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(Code of Practice : CoP)

Le
ve

l
De

sc
rip

tio
n

M
in

im
um

 e
xp

er
ie

nc
e 

im
pl

e-
m

en
tin

g 
co

m
m

er
ci

al
 b

ui
ld

in
g 

en
er

gy
 e

ffi
ci

en
cy

 re
tr

ofi
ts

Ad
di

tio
na

l 
ex

pe
rie

nc
e 

re
qu

ire
m

en
ts

Ap
pl

ic
at

io
n 

pr
oc

es
s

Do
cu

m
en

ts
 

fo
r s

ub
m

iss
io

n 
w

ith
 a

pp
lic

a-
tio

n

Du
ra

tio
n

CE
EP

ac
cr

ed
ita

tio
n

Ac
cr

ed
ita

tio
n 

fo
r e

xp
er

ie
nc

ed
 

pr
of

es
sio

na
ls

 
th

at
 c

an
 

ov
er

se
e 

an
d 

co
-o

rd
in

at
e 

co
m

pl
ex

 IE
ER

 
pr

oj
ec

ts
 in

 th
ei

r 
en

tir
et

y

Th
re

e 
ye

ar
 

(w
ith

 d
eg

re
e 

in
 e

ng
in

ee
rin

g 
ar

ch
ite

ct
ur

e 
su

rv
ey

in
g 

co
ns

tru
ct

io
n 

m
an

ag
em

en
t 

or
 p

ro
je

ct
 

m
an

ag
em

en
t; 

a 
m

ec
ha

ni
ca

l o
r 

el
ec

tri
ca

l t
ra

de
 

qu
al

ifi
ca

tio
n)

, 
O

R

Fi
ve

 y
ea

rs
 (w

ith
 

no
 re

le
va

nt
 

qu
al

ifi
ca

tio
n)

CE
EP

 c
an

di
da

te
 

m
us

t h
av

e 
ei

th
er

:

-  
Le

d 
th

re
e 

IE
ER

 p
ro

je
ct

s 
in

 th
ei

r  
en

tir
et

y 
O

R
- 

Be
 a

bl
e 

to
 

de
m

on
st

ra
te

  
th

at
 th

ey
 

ha
ve

 a
n 

eq
ui

va
le

nt
 

am
ou

nt
 

ex
pe

rie
nc

e 
le

ad
in

g 
IE

ER
 a

cr
os

s 
a 

ra
ng

e 
of

 
re

tro
fit

  
pr

oj
ec

ts
 a

nd
 

ha
ve

  
ex

pe
rie

nc
e 

le
ad

in
g 

ea
ch

 
di

sc
re

te
 s

ta
ge

 
of

 a
n 

IE
ER

 
pr

oj
ec

t

-  
W

rit
te

n 
 

ap
pl

ica
tio

n 
In

cl
ud

in
g 

sh
or

t a
ns

w
er

 
qu

es
tio

ns

-  
in

te
rv

ie
w

- 
Pr

oo
f o

f  
qu

al
ifi

ca
tio

n
- 

Th
re

e 
 

pr
oj

ec
ts

 
m

an
ag

em
en

t 
pl

an
 fr

om
 a

 
pr

oj
ec

t t
he

 
CE

EP
  

Ca
nd

id
at

e 
ha

s 
w

or
ke

d 
on

- 
A 

co
st

 b
en

efi
t  

an
al

ys
is 

of
 

co
m

pe
tin

g 
 

En
er

gy
 

Co
ns

er
va

tio
n 

M
ea

su
re

s 
an

d 
a 

m
ea

su
re

s 
pr

io
rit

iza
tio

n 
ev

al
ua

tio
n

- 
A 

m
ea

su
re

-
m

en
t  

an
 v

er
ific

at
io

n 
pl

an

Th
re

e 
Ye

ar
s

ESCO-2019_ok.indd   5 13/2/2562   11:29:24



2-6 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

 2) ประเทศสิงคโปร์

  ประเทศสิงคโปร์ได้ก�ำหนดคุณสมบัติพื้นฐำนส�ำหรับบริษัท ESCO ที่ด�ำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
กล่ำวคือจะต้องเป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจและบริกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยลักษณะกำรบริกำร 
จะประกอบด้วยกำรบริกำรด้ำนกำรเงิน กำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรบริหำรโครงกำร

  ทั้งนี้ กำรรับรองมำตรฐำนบริษัท ESCO ในประเทศสิงคโปร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำม  
(1) จ�ำนวนปีที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน (2) ประสบกำรณ์ด้ำนเทคนิคในกำรให้บริกำรด้ำน 
กำรอนุรักษ์พลังงำน (3) จ�ำนวนบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ มีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน (4) มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงำนที่เหมำะสมในกำรด�ำเนินโครงกำร โดยรำยละเอียด
ส�ำหรับมำตรฐำนทั้ง 2 ระดับมีดังนี้

  ประเภทที่ 1 Full Accreditation (ระยะเวลำในกำรรับรอง 3 ปี)

   • บริษัทจะต้องมีกำรด�ำเนินงำนธุรกิจจัดกำรพลังงำนมำแล้วอย่ำงน้อยสำมปี

   • มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบกำรใช้พลังงำนโดยมีกำรท�ำ Detailed Energy Audit  
อย่ำงน้อย 9 ครั้งหรือมีกำรด�ำเนินกำรติดตั้งโครงกำรแล้วเสร็จ 3 โครงกำรในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ

   • มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน (Key Qualified Person : 
KQP) ซึ่งท�ำงำนเต็มเวลำอย่ำงน้อย 1 คน

   • มีอุปกรณ์กำรตรวจวัดซึ่งผ่ำนกำรกำรสอบเทียบและพร้อมที่จะใช้ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรใช้พลังงำน

  ประเภทที่ 2 Provisional accreditation หรือกำรรับรองชั่วครำว (ระยะเวลำในกำรรับรอง 1 ปี,  
ต่ออำยุรำยปี)

   • มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน (Key Qualified Person : 
KQP) ซึ่งท�ำงำนเต็มเวลำอย่ำงน้อย 1 คน

   • มีอุปกรณ์กำรตรวจวัดซึ่งผ่ำนกำรกำรสอบเทียบและพร้อมที่จะใช้ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรใช้พลังงำน

   • บริษัทประเภทนี้จะสำมำรถเป็น “Full Accreditation” ได้หลังจำกด�ำเนินกำรไปแล้ว 3 ปี

  นอกจำกนี้ ยังมีข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในกำรประกอบกำรรับรองมำตรฐำนซึ่งก�ำหนดโดย ESU (Energy 
Sustainable Unit) อำทิเช่น

   • ประวัติในกำรด�ำเนินงำนด้ำน

    (ก) ควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

    (ข) ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรโครงกำร

    (ค) กำรจัดท�ำรำยงำนตรวจวัดกำรใช้พลังงำนก่อนด�ำเนินโครงกำร

    (ง) กำรประเมินประหยัดพลังงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จ
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   • มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนและมีบันทึกผลกำรด�ำเนินกำร

   • รำยละเอียดบริษัท

   • โครงสร้ำงองค์กร

   • ควำมสำมำรถในกำรบริกำรอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์กำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ

   • สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท (ก�ำไรขำดทุนและมูลค่ำทุนสุทธิ)

 3) ประเทศฟิลิปปินส์

  ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีกำรก�ำหนดในเร่ืองกำรรับรองมำตรฐำน ESCO ไว้เช่นกัน ท้ังนี้ เพื่อเป็น 
กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญและคุณภำพของ ESCO รวมถึงเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรของ ESCO โดยในกำร
รับรองมำตรฐำนของ ESCO ในประเทศฟิลิปปินส์มีข้อก�ำหนดและรำยละเอียดในกำรยื่นขอกำรรับรองดังนี้

   • ข้อมูลกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ประวัติบริษัท

   • ข้อมูลด้ำนควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเงิน

   • ข้อมูลโครงสร้ำงกำรบริหำรของบริษัท

   • ข้อมูลรำยละเอียดประสบกำรณ์โครงกำรของบริษัท

   • ข้อมูลบุคลำกร (คุณสมบัติและควำมเชี่ยวชำญ (Specialization) และประสบกำรณ์)

   • ข้อมูลรำยละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือในกำรตรวจวัด

เกณฑ์ในกำรรับรองมำตรฐำน ESCO

   (1) ESCO จะต้องผ่ำนข้อก�ำหนดด้ำนควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเงิน ประสบกำรณ์โครงกำรของ
บริษัท และรำยละเอียดข้อมูลบุคลำกรรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในกำรตรวจวัด

   (2) ESCO จะต้องมีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน

  ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีกำรแบ่งระดับ ESCO ไว้ทั้งหมดสิ้น 4 ระดับ ดังนี้
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Classification A B C D

1 จ�ำนวนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ได้
ด�ำเนินกำรไปแล้ว

มำกกว่ำ 7 4-7 1-4 น้อยกว่ำ 1

2 ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน มำกกว่ำ 3 ล้ำน 1 ล้ำน – 3 ล้ำน
0.5 ล้ำน – 1 

ล้ำน
น้อยกว่ำ 0.5 

ล้ำน

3 จ�ำนวนโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร
อนุรักษ์พลังงำน

มำกกว่ำ 7 4-7 1-4 น้อยกว่ำ 1

4 ควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินโครงกำรใน
ช่วง 3 ปี

มำกกว่ำ 75 % 50-75 % 25-50% น้อยกว่ำ 25%

5 กำรรับประกันผลประหยัดของ ESCO ใน
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน

มำกกว่ำ 50 % 20-50% 10-20% น้อยกว่ำ 20%

6 จ�ำนวนเทคโนโลยีที่ ESCO ใช้ในกำร
ด�ำเนินโครงกำร

มำกกว่ำ 5 3-5 1-3 น้อยกว่ำ 1

2.2 กำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทย

 2.2.1 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีกำรก�ำหนดรำยละเอียด
กระบวนกำร ข้ันตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of 
Practice : CoP) โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้เหมำะสมและยกระดับมำตรฐำนให้บริษัทจัดกำรพลังงำนได้
มีกำรพัฒนำตนเองมำกขึ้น ซึ่งกระบวนกำรต่ำงๆ ได้ผ่ำนกำรกลั่นกรอง กำรให้ข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
(พพ.) สมำคมบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค และสถำบันกำรเงิน รวมถึงบริษัทจัดกำรพลังงำนที่ขึ้นทะเบียนกับสถำบันพลังงำนฯ เพื่อน�ำมำ 
ปรับใช้ในกำรประเมินบริษัทจัดกำรพลังงำนให้เหมำะสม

 ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ และรำยละเอียดมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทยที่
ก�ำหนดขึ้นเป็นหลักเกณฑ์มำตรฐำนเทียบเท่ำระดับสำกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนของ 
ESCO ตำมกรอบมำตรฐำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย และผลักดันให้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบริษัทจัดกำร
พลังงำนดีเด่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่ำงให้กับบริษัทจัดกำรพลังงำนรำยอื่นๆ พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนของตนเองให้
ด�ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ

 ปัจจุบันมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทย (Code of Practice : CoP) ภำยใต้
กำรรับรองโดยสถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำร
ออกใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (CoP Certificate) ให้แก่บริษัทจัดกำร
พลังงำนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนฯ จำกคณะผู้ประเมิน ซึ่งใบรับรองฯ ดังกล่ำวจะมีอำยุ 1 ปีนับจำกวันที่ออก
ใบรับรองฯ
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 2.2.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ

 จำกกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทยจะส่งผลต่อแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3 หน่วยงำนหลักๆ คือ

 - บริษัทจัดกำรพลังงำน ESCO จะสำมำรถพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ ESCO ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง

 - สถำนประกอบกำรเกิดควำมเชื่อมั่น และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้บริกำรบริษัท ESCO ที่มีคุณภำพได้
ด้วยตนเอง

 - แหล่งเงินทุนเกิดควำมน่ำเชื่อถือและเพิ่มช่องทำงในกำรขอรับบริกำรด้ำนสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
หรือแหล่งเงินทุน

 2.2.3 กระบวนกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนฯ มี 3 ขั้นตอน

   • ขั้นตอนที่ 1 : กำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน / กำรต่ออำยุใบรับรองกำรเป็นบริษัท
จัดกำรพลังงำน

   • ขั้นตอนที่ 2 : กำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

   • ขั้นตอนที่ 3 : กำรคัดเลือกเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น

ภำพที่ 1 กระบวนกำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 3 ขั้นตอน

บริษัทที่มีควำมประสงค์จะขอ
ขึ้นทะเบียนเป็น ESCO 

(ยื่นเอกสำรขอขึ้นทะเบียน)

ขั้นตอนที่ 1
กำรขึ้นทะเบียนเป็น ESCO/

กำรต่ออำยุใบรับรองกำรเป็น ESCO

ขั้นตอนที่ 2
กำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน

กำรด�ำเนินงำนของ ESCO

ขั้นตอนที่ 3
กำรคัดเลือก ESCO ดีเด่น

- ขึ้นทะเบียน ESCO ตำมหลักเกณฑ์ที่

ก�ำหนด หรือ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ด�ำเนินกำรต่ออำยุใบรับรองกำรเป็น

บริษัทจัดกำรพลังงำนทุก 1ปี

- โดยจะมีกำรออกใบรับรองกำรเป็น

บริษัทจัดกำรพลังงำนให้ส�ำหรับผู้ที่

ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือ

ผู้้ที่ด�ำเนินกำรต่ออำยุตำมหลักเกณฑ์ที่

ก�ำหนด

- ESCO ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเข้ำ
ร่วมกำรตรวจสอบมำตรฐำน
กำรด�ำเนินงำนฯ ตำมหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนด

- สถำบนัพลงังำนฯ จะออกใบรบั
รองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย
ส�ำหรับผู ้ที่ผ ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนฯ ตำมเกณฑ ์ที่
ก�ำหนด

- ESCO ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตร
ฐ ำนฯ  และ ได ้ รั บ ใบ รั บ รอ ง
มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทั
จดักำรพลงังำนไทย จะมสีทิธิเ์สนอ
ชือ่เข้ำรบัคดัเลอืกเป็นบรษิทัจดักำร
พลังงำนดีเด่น

- หำกผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ESCO 
จะได้รับโล ่ประกำศเกียรติคุณ
บริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น (Ex-
cellent ESCO Awards)
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 2.2.4 หน่วยงำนตรวจสอบและประเมินบริษัทจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

 กำรประเมินตรวจสอบกำรปฏิบัติมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยคณะกรรมกำร
ประเมินมำตรฐำนฯ ซ่ึงประกอบด้วย คณะผู้ประเมินหลัก และคณะผู้ร่วมประเมิน ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำก
สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

 1) คณะผู้ประเมินหลัก ประกอบด้วย คณะกรรมกำรของสถำบันพลังงำนฯ ท่ีมีประสบกำรณ์ควำม
เชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและส่งเสริมธุรกิจ ESCO ท�ำหน้ำท่ีเป็นคณะผู้ประเมินหลักในกำรตรวจสอบ
และประเมินในภำพรวมรูปแบบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนทั้งหมด ควำมครบถ้วนของ
ข้อก�ำหนดและรำยละเอียดของมำตรฐำนฯ ที่ก�ำหนดทุกหัวข้อกำรประเมิน รวมถึงเอกสำรทั้งหมดที่ 
จัดส่งให้สถำบันพลังงำนฯ

 2) คณะผู้ร่วมประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ ESCO 
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) สมำคม
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค ท�ำหน้ำที่พิจำรณำ ประเมิน และให้ควำมเห็นจำกกำรสรุปข้อมูลจำกสถำบันพลังงำนฯ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ แผนงำน กำรด�ำเนินกำรโครงกำร ESCO และส่วนที่เกี่ยวข้องด้ำน
เทคนิค ได้แก่ รำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้เพื่อตัดสินใจลงทุน (Investment 
Grade Audit : IGA Report) และกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification: 
M&V) รวมท้ังประเมินรูปแบบและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ และขีดควำมสำมำรถของบริษัทจัดกำร
พลังงำน

หมำยเหตุ : เอกสำรสัญญำพลังงำน และเอกสำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทจัดกำรพลังงำนที่สมัครเพื่อ
ขอใบรับรองมำตรฐำนฯ สถำบันพลังงำนฯ จะเป็นหน่วยงำนที่พิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดของเอกสำรดังกล่ำว 
เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่รับขึ้นทะเบียน และเป็นหน่วยงำนกลำงที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจัดกำร
พลังงำน รวมถึงรักษำควำมลับของข้อมูลด้ำนธุรกิจและกำรเงินของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 2.2.5 คุณสมบัติ ESCO ที่จะขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 1) ESCO จะต้องมีกำรด�ำเนินงำนธุรกิจรูปแบบ ESCO มำแล้วอย่ำงน้อย 2 ปี โดยนับจำกวันที่ขึ้นทะเบียน
เป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนกับสถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม

 2) ESCO จะต้องได้รับใบรับรองกำรเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนจำกสถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยที่ใบรับรองฯ ดังกล่ำวยังไม่หมดอำยุ

 3)  ESCO มีสถำนะ “ต่อทะเบียน” ที่แสดงผลในเว็บไซต์ (www.thaiesco.org) เท่ำนั้น

 4) ESCO จะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำฟ้องร้องหรือถูกด�ำเนินคดีทำงกฎหมำย

 5) ESCO จะต้องเป็นสมำชิกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นสมำชิกสมำคมบริษัทจัดกำร
พลังงำนไทยประเภทสำมัญ
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ภำพที่ 2 ตัวอย่ำงใบรับรองกำรเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนฉบับภำษำไทย
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 2.2.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรขอใบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 1) หลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยสถำบัน 
พลังงำนฯ ประเมินตำมหลักเกณฑ์ในคู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
จัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice : CoP)

 2) ESCO มีกำรตรวจสอบภำยในองค์กรของตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์สถำบันพลังงำนฯ จำกนั้นจึง 
ส่งเอกสำรและข้อมูลให้สถำบันพลังงำนฯ ตรวจสอบต่อไป

 3) ESCO จะต้องจัดส่งใบสมัครเข้ำร่วมกำรตรวจสอบรับรองฯ แบบประเมินตนเองฯ และข้อมูลส�ำหรับ
กำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยให้ทำงสถำบันพลังงำนฯ 
มำในรูปแบบเอกสำร (Hard Copy) จ�ำนวน 1 ชุด พร้อม Copy ใส่ CD จ�ำนวน 1 แผ่น เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่สถำบันพลังงำนฯ และคณะท�ำงำนฯ พิจำรณำข้อมูลของ ESCO

 4) สถำบันพลังงำนฯ จะออกใบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยส�ำหรับผู้ที่ผ่ำน 
กำรตรวจสอบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด และเป็นไปตำมดุลยพินิจกำรพิจำรณำของคณะท�ำงำนฯ ตำมล�ำดับ

 5) ESCO ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองฯ และได้รับใบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 
จะมีสิทธิ์เสนอช่ือเข้ำรับคัดเลือกเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำของสถำบันพลังงำนฯ และดุลยพินิจของคณะท�ำงำนฯ ตำมล�ำดับ

2.3 มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทย (Code of Practice : CoP)

 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนของไทย (Code of Practice : CoP)  
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บริษัทจัดกำรพลังงำนเป็นที่น่ำเชื่อถือและช่วยยกระดับมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย
ให้เทียบเคียงสำกล โดยแบ่งออกเป็นมำตรฐำน 2 ส่วน คือ มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย และมำตรฐำน
กำรท�ำงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 2.3.1 มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 โดยคุณสมบัติท่ีส�ำคัญบริษัท ESCO จะต้องมี โดยแบ่งเป็นคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรอง ซ่ึงเป็น 
คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement)

  1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract - EPC) เป็นสัญญำที่มีกำรลงนำมระหว่ำง
บริษัทจัดกำรพลังงำนและผู้ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรรับประกันผลประหยัดด้ำนพลังงำนให้แก่สถำนประกอบ
กำร ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ ESCO จะต้องมี โดยเนื้อหำในสัญญำพลังงำนจะต้องมีควำมชัดเจนของข้อตกลงในสัญญำ
โดยครอบคลุมข้อสัญญำทั้ง 8 ข้อ
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    • วัตถุประสงค์ของสัญญำ

    • วิธีกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำร

    • กำรรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด /เงื่อนไขในกำรรับประกัน

    • กำรจัดกำรพลังงำนตำมโครงกำร

    • ระยะเวลำกำรรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์

    • กำรวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ

    • เงื่อนไขกำรบอกเลิกสัญญำ /กำรแก้ไขสัญญำ/ ค่ำปรับ

    • กำรรับผิดชอบค่ำเสียหำย/กำรขยำยเวลำกำรรับประกัน

  1.2) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน (Measurement & Verification: M&V) 
บริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) จะต้องมีคุณสมบัติมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบ และด�ำเนินกำร  
ในกระบวนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน หรือ M&V ที่ได้มำตรฐำนที่ชัดเจนและสำมำรถท�ำให้
เป็นที่ยอมรับได้ระหว่ำงคู่สัญญำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

    • จัดท�ำข้อตกลงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดโดยแนบท้ำยสัญญำพลังงำน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญำ

    • แสดงข้อมูลพลังงำนและรำยละเอียดมำตรกำรของสถำนประกอบกำรในรำยงำน 
กำรตรวจวัดฯ

    • เลือกแนวทำงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เหมำะสม และจัดท�ำ M&V Plan

    • แสดงวิธีกำรตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดฯ ที่ได้มำตรฐำนสำกล

    • ตรวจวัดและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

    • จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรองรำยงำนกำรตรวจวัด
และพิสูจน์ผลกำรใช้พลังงำน

 2) คุณสมบัติรอง (Secondary requirement)

  2.1) ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคนิค โดย ESCO ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และมี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนโดยตรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในด้ำนมำตรกำรท่ีสถำนประกอบกำรต้องกำรอนุรักษ์
พลังงำน ซึ่งโดยทั่วไปจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้ำนเทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยเฉพำะสำขำ
ไฟฟ้ำ เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงน้อย เพื่อที่จะได้สำมำรถปรับปรุงแก้ไขปัญหำ
ที่อำจเกิดขึ้นทำงด้ำนเทคนิคได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
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 นอกจำกน้ี ยงัต้องมคีวำมช�ำนำญด้ำนกำรบรหิำรจดักำรโครงกำร และบรหิำรสญัญำอกีด้วย ซ่ึงจะพจิำรณำจำก

    • จ�ำนวนเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนท่ีบริษัทจัดกำรพลังงำนสำมำรถด�ำเนินกำรอนุรักษ์
พลังงำนให้กับสถำนประกอบกำร

  2.2) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค กำรประกันผลประหยัดพลังงำนของ ESCO จะต้อง
มีผู ้เชี่ยวชำญมำตรวจสอบกำรประหยัดพลังงำนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำพลังงำน เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำผล 
กำรประหยัดพลังงำนที่ได้เป็นไปตำมจริงและถูกต้อง โดยใจควำมส�ำคัญของควำมรับผิดชอบต่อควำมเส่ียง 
ทำงเทคนิค จะต้องครอบคลุม ดังนี้

    • ควำมรับผิดชอบควำมเสี่ยงทำงเทคนิคด้ำนผลประหยัดของโครงกำร สำมำรถประเมิน
กำรใช้พลังงำน กำรวิเครำะห์ และออกแบบด้ำนวิศวกรรม กำรคัดเลือกชนิดและขนำด
ของเทคโนโลยี กำรบริหำรโครงกำร (มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภำพของอุปกรณ์)  
ซึ่งหำกผลประหยัดของโครงกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้จริงต�่ำกว่ำผลประหยัดที่ก�ำหนด
ในสัญญำพลังงำนแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขำดให้กับสถำนประกอบกำร

    • ควำมรับผิดชอบควำมเสี่ยงทำงเทคนิคด้ำนประสิทธิภำพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัด
พลังงำน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลำในกำรรับประกัน

  2.3) มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดย ESCO 
อำจให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ข้อมูลในเร่ืองของแหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงกำรฯ ซึ่งสำมำรถน�ำเสนอได้ใน 2 รูปแบบ
กล่ำว คือ

    รูปแบบแรก ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดโดยมีสัญญำพลังงำนเป็นแบบแบ่งผลประหยัด 
(Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญำพลังงำนเป็นแบบรับประกัน
ผลประหยัด (Guaranteed Saving)

    ส�ำหรับในรูปแบบที่สองนี้ นอกจำก ESCO จะแนะน�ำในเร่ืองข้อมูลของแหล่งเงินทุนส�ำหรับ 
โครงกำรฯ แล้ว ESCO ควรมีควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือให้สถำนประกอบกำรให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
ด้วย ซึ่งจะท�ำให้สถำนประกอบกำรมีควำมมั่นใจในกำรเลือกตัดสินใจลงทุนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนรวดเร็วขึ้น 
ช่วยลดกำรสูญเสียโอกำสในกำรอนุรักษ์พลังงำน ทั้งนี้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนสำมำรถพิจำรณำ
ได้ ดังนี้

    • ESCO เคยได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินหลังจำกได้รับกำรรับรองเป็นบริษัท
จัดกำรพลังงำนจำกหน่วยงำนท่ีรับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะน�ำลูกค้ำขอรับสินเช่ือด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน

    • ควำมสำมำรถในกำรขอหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือ
ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่ลูกค้ำมีต่อผู้รับหนังสือค�้ำประกัน ลูกค้ำสำมำรถน�ำหนังสือค�้ำประกัน
ของธนำคำรไปวำงเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่นๆ

ESCO-2019_ok.indd   14 13/2/2562   11:29:24
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  2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร บริษัท ESCO ต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
เชี่ยวชำญ และมีผลงำนที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพทำงด้ำนวิศวกรรม หรือทำงด้ำน
พลังงำน ประจ�ำอยู่ในองค์กร นอกจำกนี้ต้องมีบุคลำกรในด้ำนบริหำรโครงกำรและสัญญำ งำนบริหำรกำรเดิน
ระบบ และซ่อมบ�ำรุง อีกทั้งต้องมีผู้ที่มีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ ในเรื่องกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน

    • ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนของบุคลำกรประจ�ำรวมกันขั้นต�่ำอยำ่งน้อย 
5 man-yr (ปี)

    • กำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภำพของบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน โดยมีกิจกรรมกำร
พัฒนำต่ำงๆ มำกมำย อำทิเช่น กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก กำรศึกษำดูงำน 
ต่ำงประเทศ สนับสนุนทุนกำรศึกษำ

    • คุณภำพของบุคลำกร บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ในสำขำไฟฟ้ำ หรือเครื่องกล อย่ำงน้อย 1 คน

  2.5) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึง 
ควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินโครงกำรรวมถึงกำรรับประกันผลประหยัดของโครงกำร โดยพิจำรณำ
จำก

    • ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท (ล้ำนบำท) ขั้นต�่ำ 1 ล้ำนบำท

    • อัตรำส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจำรณำจำกหนี้สินต่อทุนที่ระดับ
ไม่เกิน 3 เท่ำ เนื่องจำกเหตุผลว่ำหำกอัตรำค่ำของหน้ีสินต่อทุนสูงมำกนั้น ย่อมจะม ี
ควำมเสี่ยงสูงมำกตำมไปด้วย จะท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ลดลง

    • ควำมสำมำรถในกำรขอหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือ
ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่ลูกค้ำมีต่อผู้รับหนังสือค�้ำประกัน ลูกค้ำสำมำรถน�ำหนังสือค�้ำประกัน
ของธนำคำรไปวำงเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่นๆ
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 2.3.2 มำตรฐำนกำรท�ำงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 มำตรฐำนกำรท�ำงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงที่จะใช้ส�ำหรับกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำนด้วยกลไก ESCO โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ำสำกล โดยสำมำรถสรุปเป็นมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทจัดกำรพลังงำนได้ดังนี้

 1) กำรส�ำรวจและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน

 ESCO จะต้องประเมินศักยภำพกำรใช้พลังงำนของสถำนประกอบกำร พร้อมวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน 
เพื่อหำแนวทำงในกำรอนุรักษ์พลังงำนที่เหมำะสมกับสถำนประกอบกำร โดย ESCO จะด�ำเนินกำรด้วย 
ควำมระมัดระวังและเอำใจใส่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่โครงกำร

 2) กำรเสนอโครงกำรที่มีควำมเหมำะสม

 ESCO จะต้องน�ำเสนอมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนท่ีมีควำมเหมำะสมมีประสิทธิภำพให้แก่สถำนประกอบ
กำร และสำมำรถประหยัดพลังงำนตำมมำตรฐำนและมีรำยละเอียดตำมที่ได้น�ำเสนอ พร้อมทั้งท�ำควำมเข้ำใจ 
ถึงกำรรับประกันผลประหยัด กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

 3) กำรจัดท�ำสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contact: EPC)

 ESCO จะต้องน�ำเสนอรูปแบบของสัญญำพลังงำนท่ีมีกำรรับประกันผลประหยัดและ/หรือกำรแบ่ง 
ผลประหยัด รวมถึงกำรตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน

 4) กำรปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์

 ESCO จะต้องด�ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ตำมที่ได้ออกแบบไว้ โดยบุคลำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำน
ของกำรติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ

 5) กำรตรวจวัดพิสูจน์ผลกำรประหยัด/แบ่งปันผลกำรประหยัดพลังงำน

 ESCO จะต้องด�ำเนินกำรตรวจวัดพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน ตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ในสัญญำว่ำกันในรูปแบบไหน ควำมถี่มำกน้อยเท่ำไหร่

 6) ควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลประหยัด/คุณภำพอุปกรณ์/ควำมช�ำรุดเสียหำยของอุปกรณ์

 ESCO จะต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนต่ำงผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไม่เป็นไปตำมที่รับประกัน รวมถึง 
ควำมเสียหำย ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้คุณภำพตำมที่น�ำเสนอ หรืออุปกรณ์เกิดควำมช�ำรุดเสียหำย ตำมที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญำพลังงำน
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3.1 ควำมเป็นมำ

 ตำมท่ี สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรมร่วมกับสมำคมบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ได้น�ำมำตรฐำนกำร
ด�ำเนินงำนบริษัทจัดกำรพลังงำนที่เคยจัดท�ำไว้มำทดสอบใช้งำนผ่ำนโครงกำรตัวอย่ำงในปี 2558-2559 จ�ำนวน 
10 บริษัทต่อปี โดยเริ่มต้นจำกกำรรับสมัครและพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 
พร้อมกับคัดเลือกบริษัทท่ีมีเอกสำรรำยละเอียดและข้อมูลครบถ้วน มำประเมินตรวจสอบกำรน�ำมำตรฐำน
บริษัทจัดกำรพลังงำนไปใช้งำนโดยละเอียด และติดตำมรวมถึงสรุปผลกำรน�ำมำตรฐำนไปใช้งำน พร้อมทั้ง
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมมำตรฐำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น

 โดยที่ผ่ำนมำ ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนย่อยฯ เพ่ือด�ำเนินกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรพลังงำนเข้ำร่วมโครงกำร
ตัวอย่ำงและตรวจสอบรับรองมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำน จัดท�ำระบบเอกสำรและแบบฟอร์มประเมิน
รับรองมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำน และรับสมัครและคัดเลือกบริษัทจัดกำรพลังงำนเข้ำร่วมโครงกำร
ตัวอย่ำง

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนให้มีควำมเข้มข้น
มำกขึ้น สถำบันพลังงำนฯ ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนให้เป็น 
กระบวนกำรที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้น และมีกำรรับรองมำตรฐำนฯ อย่ำงจริงจัง จึงส่งเสริมให้ ESCO ที่ได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนเข้ำร่วมตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำน เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย จนกระท่ังผลักดันให้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
ดีเด่น (Excellent ESCO Awards) ซึ่งจะเป็นตัวอย่ำงให้กับบริษัทจัดกำรพลังงำนรำยอื่นๆ ได้พัฒนำศักยภำพ
หน่วยงำนของตนเองให้ด�ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจใน
ระดับสำกลได้อีกด้วย

กำรประเมินเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
จัดกำรพลังงำนไทย

บทที่ 3
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(Code of Practice : CoP)

3.2 ข้อก�ำหนดกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 กำรประเมินเพื่อรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice: CoP) 
จะพิจำรณำตำมหัวข้อท่ีมำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยได้ก�ำหนดไว้ โดยใช้ตำรำงประเมินซึ่งแสดง 
เกณฑ์มำตรฐำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนจะต้องปฏิบัติส�ำหรับแต่ละหัวข้อ ดังนี้

 ส่วนที่  1: มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 กำรก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนคุณสมบัติของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 2 ประเภท ประกอบด้วย

 1) คุณสมบัติหลัก ได้แก่

  1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

  1.2) กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน (IGA Report)

  1.3) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน (M&V) ของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 โดยมีหลักกำรประเมินคุณสมบัติหลักในหัวข้อ 1.1) - 1.3) นี้ต้องผ่ำนกำรประเมินไม่ต�่ำกว่ำ 80 % ทั้ง  
3 หัวข้อ หำกไม่ผ่ำนข้อใดข้อหนึ่งถือว่ำไม่ผ่ำนกำรประเมิน

 2) คุณสมบัติรอง ได้แก่

  2.1) ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค

  2.2) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค

  2.3) ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร

  2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร

  2.5) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน

 โดยมีหลักกำรประเมินคุณสมบัติรองในหัวข้อ 2.1) - 2.5) นี้มีจ�ำนวนทั้ง 5 ข้อบริษัทจัดกำรพลังงำนต้อง
ผ่ำนกำรประเมินอย่ำงน้อย 4 หัวข้อ

 ส่วนที่ 2: มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน

 ก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนในโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่ง
ด�ำเนินกำรภำยใต้สัญญำพลังงำน

หมำยเหตุ : ควำมหมำยของโครงกำรหรือมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ใช้ในเอกสำรฉบับนี้ ให้ครอบคลุมถึง 
โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทน โครงกำรเปลี่ยนรูปแบบหรือ
ประเภทพลังงำนที่ใช้ รวมทั้งโครงกำรเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนอื่นๆ
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3-3คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

3.3 หลักเกณฑ์และรำยละเอียดประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 ในส่วนน้ีได้มีกำรก�ำหนดหัวข้อและรำยละเอียดมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย และส่วนที่ 2 มำตรฐำนกำรท�ำงำนของ
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย รวมถึงเอกสำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ตลอดจนหลักกำรประเมินของแต่ละหัวข้อ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้

 ส่วนที่ 1: มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

 1) คุณสมบัติหลัก

  1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

    • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

     ส�ำเนำของสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) ท่ีบริษัทจัดกำร
พลังงำนท�ำกับผู้ประกอบกำร

    • หลักกำรประเมิน

     หัวข้อนี้มีทั้งหมด 10 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

(1) ควำมถูกต้องของสัญญำ
และผลบังคับใช้ทำง
กฎหมำย

• เป็นสัญญำที่ท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยไทย
• ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ�ำนำจลงนำม ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย ทั้ง

ฝ่ำยผู้ประกอบกำรและบริษัทจัดกำรพลังงำน พร้อมวันที่ที่สัญญำมีผล
บังคับใช้

(2) รูปแบบของสัญญำ • ระบุชัดเจนว่ำเป็นสัญญำพลังงำนในรูปแบบสัญญำรับประกันผล
ประหยัดพลังงำน (Guaranteed Saving) รูปแบบสัญญำแบ่งผล
ประหยัด (Shared Saving) หรือรูปแบบสัญญำจ�ำหน่ำยพลังงำน 
(Chauffage)

(3) วัตถุประสงค์ของสัญญำ • ระบวัุตถุประสงค์ของสญัญำอย่ำงชดัเจนว่ำจะด�ำเนนิโครงกำรอะไร เป็น 
โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และ/หรือโครงกำรด้ำน
พลังงำนทดแทน และ/หรือเป็นโครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนอื่นๆ

• ระบุขอบเขต พื้นที่ สถำนที่ตั้งของโครงกำรที่จะด�ำเนินกำรให้ชัดเจน
• ระบุขอบเขตกำรด�ำเนินกำรไว้ในวัตถุประสงค์ของสัญญำว่ำครอบคลุม

กำรด�ำเนินกำรอะไรบ้ำง ตั้งแต่กำรส�ำรวจ วิเครำะห์ ออกแบบ จัดซื้อ
จัดหำอุปกรณ์ ก่อสร้ำงติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมงำน ทดสอบกำรท�ำงำน 
ส่งมอบรับมอบงำน กำรบริหำรโครงกำร รวมทั้งลักษณะกำรให้กำร
สนับสนุนและกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำร
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3-4 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(4) ค�ำจ�ำกัดควำมในสัญญำ • แสดงควำมหมำยและอธิบำยค�ำจ�ำกัดควำม ค�ำนิยำม และค�ำเฉพำะ
ต่ำงๆ ที่ใช้ในสัญญำ ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
1) ผู้ว่ำจ้ำง (ผู้ประกอบกำร)
2) ผู้รับจ้ำง (บริษัทจัดกำรพลังงำน)
3) เงินลงทุนของโครงกำร
4) กำรใช้พลังงำนฐำน
5) มำตรกำรหรือโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน
6) ผลประหยัดจำกโครงกำร
7) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน

(5) รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำร
ตำมโครงกำร

• แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
• แสดงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัจัดกำรพลังงำน และหน้ำทีค่วำม

รับผิดชอบของผู้ประกอบกำรในแต่ละขั้นตอนของกำรด�ำเนินงำน
• ระบุผลตอบแทนทำงกำรเงินขั้นต�่ำของโครงกำรในรูปแบบของระยะ

เวลำคนืทนุและ/หรอือตัรำตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: 
IRR) ในวงเงินลงทุนท่ีก�ำหนด เพ่ือพิจำรณำและเหน็ชอบร่วมกนัระหว่ำง
บริษัทจัดกำรพลังงำนและผู้ประกอบกำร

• ส�ำหรับสัญญำพลังงำนแบบจ�ำหน่ำยพลังงำน (Chauffage) ก�ำหนด
ปริมำณขั้นต�่ำ คุณสมบัติขั้นต�่ำ และรำคำของพลังงำน ที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนส่งจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำร

• ให้สิทธิกับผู้ประกอบกำรสำมำรถยกเลิกสัญญำได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1) โครงกำรมีผลตอบแทนทำงกำรเงินไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ขั้นต�่ำที่
ก�ำหนดไว้

 2) เงินลงทุนเกินกว่ำวงเงินงบประมำณที่บริษัทจัดกำรพลังงำนได้
ประมำณกำรไว้

 3) โครงกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรต่อได้เนื่องจำกข้อบกพร่องจำก
กำรออกแบบ กำรวิเครำะห์ หรือเนื่องจำกสำเหตุอื่นซึ่งอยู่ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำรพลังงำน

• จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
เพื่อกำรตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อ
ผู้ประกอบกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรลงทุนจัดซื้อจัดหำและติด
ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนบท้ำยรำยงำน IGA เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญำพลังงำน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.2) รำยงำนกำรตรวจวัด 
และวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพ่ือกำรตัดสินใจลงทุน  
(Investment Grade Audit: IGA)**

• จดัท�ำแผนวธิกีำรตรวจวดัและพสิจูน์ผลประหยดัพลงังำน (Measurement  
and Verification Plan: M&V Plan) แนบท้ำยเป็นส่วนหนึง่ของสัญญำ
พลังงำน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน (Measurement and Verification: M&V)**
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3-5คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(6) กำรรับประกันผลประหยัด
พลังงำน/แบ่งผลประหยัด

• ก�ำหนดวันเริ่มต้นของกำรรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด 
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม (โดยปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลังจำก
ที่เครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับกำรติดตั้งและผ่ำนกำรทดสอบกำรท�ำงำน 
(Commissioning) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• ระบุระยะเวลำรับประกันผลตอบแทนของโครงกำร (Guaranteed/
Shared Saving Period) อย่ำงชัดเจน

• ระบจุ�ำนวนเงินผลประหยดัพลังงำนทีรั่บประกนั โดยอำจระบเุป็นตวัเลข
หรือก�ำหนดเป็นสูตรค�ำนวณที่ชัดเจน

• ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินหรือสูตรค�ำนวณจ�ำนวนเงินกำร
ประกันในภำยหลัง จะมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยและจัดท�ำเป็นข้อตกลง
แนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ

• ก�ำหนดระยะเวลำและควำมถี่ของกำรจัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงำนอย่ำงชัดเจน

(7) เงื่อนไขในกำรรับประกัน • ควำมรบัผดิชอบของบรษัิทจดักำรพลงังำนในกำรรบัประกนัผลประหยดั
ของโครงกำรครอบคลมุควำมเสีย่งทำงเทคนคิ ได้แก่ กำรประเมนิกำรใช้
พลังงำน, กำรวิเครำะห์และออกแบบด้ำนวิศวกรรม, กำรคัดเลือกชนิด
และขนำดของเทคโนโลยี, กำรบริหำรโครงกำร และประสิทธิภำพของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน

• ก�ำหนดเง่ือนไขและวิธีกำรช�ำระเงินชดเชยส่วนท่ีขำดแก่ผู้ประกอบกำร
หำกผลประหยัดของโครงกำรต�่ำกว่ำที่มูลค่ำรับประกันที่ก�ำหนดใน
สัญญำ

• กรณผีลประหยดัของโครงกำรสูงกว่ำมลูค่ำรับประกนัท่ีก�ำหนดในสญัญำ
และสถำนประกอบกำรยนิดแีบ่งปันผลประหยดั ก�ำหนดเง่ือนไขและวธิี
กำรช�ำระเงินส�ำหรับกำรแบ่งผลประหยัดระหว่ำงคู่สัญญำ

(8) กำรวำงหลักประกันกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำ

• กรณีที่สัญญำก�ำหนดให้บริษัทจัดกำรพลังงำน วำงหลักประกันกำร
ปฏบิติัตำมสัญญำ หลักประกนัทีใ่ช้จะเป็นหนงัสือค�ำ้ประกนัของธนำคำร
ภำยในประเทศไทยหรอืพนัธบตัรรฐับำลไทย โดยระบวุงเงนิหลกัประกัน
และระยะเวลำสิ้นสุดของหลักประกันตำมเงื่อนไขของสัญญำ

(9) กำรบอกเลิกสัญญำ/กำร
แก้ไขสัญญำ

• กำรบอกเลกิหรอืแก้ไขสญัญำจะมหีนงัสอืแจ้งต่อคูส่ญัญำเป็นลำยลกัษณ์
อักษร โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยและจัดท�ำเป็น 
ข้อตกลงแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ

(10)  กำรเปลี่ยนแปลงกำรรับ
ประกัน

• กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรรับประกัน ได้แก่ จ�ำนวนเงินรับประกัน ระยะ
เวลำรับประกัน จะมีหนังสือแจ้งต่อคู ่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร  
โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยและจัดท�ำเป็นข้อตกลง
แนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
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3-6 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

  1.2) รำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน  
(Investment Grade Audit: IGA Report)

    • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

     ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจ
ลงทุน (IGA Report) ที่บริษัทจัดกำรพลังงำนจัดท�ำให้กับผู้ประกอบกำร

    • หลักกำรประเมิน

     หัวข้อนี้มีทั้งหมด 10 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

(1) วัตถุประสงค์ของรำยงำน • รำยงำน IGA อ้ำงอิงและแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำพลังงำน
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยอ้ำงอิงสัญญำพลังงำน

(2) ข้อมูลกระบวนกำรผลิต

และกำรใช้พลังงำน

• แสดงแผนผังและค�ำอธิบำยกำรท�ำงำนและลักษณะกำรใช้พลังงำนของ
กระบวนกำรผลิตหรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภำพในกำรด�ำเนิน
โครงกำร

• แสดงข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนของกระบวนกำรผลิตหรือ

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภำพในกำรด�ำเนินโครงกำรโดยครอบคลุม

 1) ประเภทพลังงำนที่ใช้
 2) ปริมำณพลังงำนที่ใช้
 3) ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 4) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน ได้แก่ สภำวะกำร 

ใช้งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่องสว่ำง
 5) รำคำค่ำพลังงำน

(3) รำยละเอียดของมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำน

• แสดงควำมเป็นมำหรอืเหตผุลของกำรเลอืกมำตรกำรอนรุกัษ์พลงังำนท่ี
จะด�ำเนนิกำร โดยอ้ำงองิจำกข้อมลูกระบวนกำรผลติและกำรใช้พลงังำน

• อธิบำยหลักกำรท�ำงำนของมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ท�ำให้เกิดผล
ประหยัด

• แสดงสิ่งที่จะระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจท�ำให้เกิด

ผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต หรือผลประหยัดพลังงำน
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3-7คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(4) กำรวิเครำะห์ผลประหยัด

จำกมำตรกำรอนุรักษ์

พลังงำน

• แสดงรำยละเอียดข้อมูลประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่จะใช้ในกำรค�ำนวณผล
ประหยัดพลังงำน

• แสดงสตูรและรำยละเอยีดกำรค�ำนวณผลประหยดัจำกมำตรกำรอนรุกัษ์
พลังงำน ประกอบด้วย

 1) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำนก่อนปรับปรุง
 2) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุง
 3) กำรค�ำนวณปริมำณพลังงำนที่ประหยัดได้
 4) กำรค�ำนวณผลประหยัดพลังงำน
• แสดงข้อมลูท่ีใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำน ประกอบด้วย
 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนที่ใช้ในค�ำนวณปริมำณกำรใช้

พลังงำนฐำน
 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์
 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนฐำน ได้แก่ สภำวะ 

กำรใช้งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่องสว่ำง
 4) รำคำค่ำพลังงำนปีฐำน
• แสดงข้อมูลจำกกำรประเมินที่ใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำน

หลังปรับปรุงพร้อมระบุสมมติฐำนที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย
 1) ข้อมูลประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุง
 2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์
 3) ข้อมูลประเมินปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนฐำน 

ได้แก่ สภำวะกำรใช้งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ 
ควำมส่องสว่ำง

 4) รำคำค่ำพลังงำนที่ประเมิน
• แสดงข้อมูลในกรณีที่เป็นโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน/พลังงำนทดแทน

รูปแบบสัญญำกำรประกันค่ำพลังงำน (Guaranteed Rebate/  
Chuaffage) ซึ่งเป็นกำรประกันค่ำพลังงำนหรือต้นทุนสำธำรณูปโภค 
โดยแสดงสูตรรำยละเอียดกำรค�ำนวณเป็นไปตำมองค์ประกอบส�ำคัญ
ตำมข้อมลูในคูม่อืมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบับรษิทัจัดกำรพลงังำน
ไทย (Code of Practice: CoP) ประกอบด้วย

• ข้อมูลรำคำพลังงำน หรือ ต้นทุนสำธำรณูปโภคที่รับประกัน
• ข้อมูลระยะเวลำรับประกันผลตอบแทน
• ข้อมูลปริมำณซื้อ-ขำยพลังงำนขั้นต�่ำ
• ข้อมูลกำรขยำยเวลำรับประกันผลตอบแทน (ถ้ำมี)
• ข้อมูลแบบและข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
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3-8 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(5) กำรออกแบบและวิเครำะห์
ทำงเทคนิคของมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำน

• แสดงกำรออกแบบเบื้องต้นทำงวิศวกรรม (Conceptual Design) ของ
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่จะเสนอด�ำเนินกำร ในระดับที่สำมำรถใช้
ท�ำตำรำงปริมำณงำน (BOQ) เพื่อประเมินงบประมำณลงทุน ได้แก่

 1) ข้อก�ำหนดรำยละเอียด (Specification) ของเครื่องจักรอุปกรณ์
หลักที่ใช้ในมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

 2) แผนผังกระบวนกำรผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
(Process Flow Diagram) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

 3) แผนผังแสดงต�ำแหน่งที่ตั้ง (Layout Plan) ของกระบวนกำรผลิต
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

 4) แบบงำนโยธำ ได้แก่ แบบอำคำรเบื้องต้น (Building Layout & 
Floor Plan) แบบงำนฐำนรำกและโครงสร้ำงเบื้องต้น

 5) แบบเครื่องจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะกำรติดตั้งเบื้องต้น 
(Main Equipment & Installation Drawing)

 6) แผนผังแสดงแนวกำรเดินท่อหลัก (Main Piping Route Lay-
out) กำรเดินสำยไฟหลัก (Main Cable Route Layout)

 7) แผนผังระบบไฟฟ้ำ (Single Line Diagram)
 8) แผนผังเครื่องมือวัดและมิเตอร์ที่ใช้ส�ำหรับตรวจวัดและพิสูจน์ผล

ประหยัดพลังงำน
 9) แผนผังแสดงกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ และของเสียที่เกิดจำก

กำรผลิตหลังปรับปรุง
 10) แผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อกับกระบวนกำรผลิตเดิม
• แสดงมำตรฐำนทำงวิศวกรรมที่ใช้ในกำรออกแบบ โดยจะเป็นไปตำม

มำตรฐำน ข้อก�ำหนด หรือแนวปฏิบัติทำงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
• แสดงเปรยีบเทยีบสภำพกำรท�ำงำนก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุ โดย

สภำพกำรท�ำงำนหลังปรับปรุงจะไม่แย่กว่ำสภำพกำรท�ำงำนเดิม และ
ผ่ำนตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

• แสดงกำรออกแบบและปริมำณ Utility ที่ใช้ของกระบวนกำรผลิตที่
เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรอุปกรณ์หลังปรับปรุง

• กรณีทีส่ถำนประกอบกำรจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมลูรำยงำนปรมิำณกำรปล่อย
มลพษิและผลกระทบสิง่แวดล้อม ให้แสดงกำรค�ำนวณปรมิำณกำรปล่อย
มลพิษก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นว่ำ
ปริมำณกำรปล่อยมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดล้อมหลังปรับปรุงผ่ำน
เกณฑ์ที่ระบุในข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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3-9คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(6) กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน
ของมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำน

• แสดงรำยละเอยีดกำรลงทนุ ประกอบด้วย ตำรำงแสดงรำยกำรปรมิำณ
งำนและรำคำของเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก (Bill of Quantity: BOQ) 
และค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• แสดงสมมติฐำนที่ใช้วิเครำะห์ทำงกำรเงิน ได้แก่

 1) รำคำค่ำพลังงำน
 2) สภำพและภำระกำรใช้งำน
 3) ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 4) อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยรับ รำยจ่ำย (Escalation Rate)
 5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเครื่อง
 6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำ
 7) อำยุโครงกำร

• แสดงกำรวเิครำะห์กระแสเงนิสดตลอดอำยโุครงกำร ในรปูแบบของแบบ

จ�ำลองทำงกำรเงิน (Financial Model) โดยแสดง

 1) ประมำณกำรกระแสเงินสด รำยรับ รำยจ่ำย ผลประหยัดสุทธิ
ของ โครงกำร ตลอดอำยุโครงกำร

 2) ประมำณกำรยอดเงินรับประกัน ตลอดช่วงระยะเวลำรับประกัน
เทียบกับประมำณกำรกระแสเงินสดของโครงกำร

• แสดงกำรค�ำนวณผลตอบแทนทำงกำรเงินจำกโครงกำร โดยใช้เครือ่งมอื
ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม ได้แก่ อตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate 
of Return: IRR) มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หรือ
ระยะเวลำคืนทุน

(7) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของโครงกำร

• แสดงปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร แบ่งเป็น

 1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลำก่อนช่วงระยะเวลำเดินเครื่อง ซึ่งอำจ
ท�ำให้โครงกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรต่อได้ หรือท�ำให้เงินลงทุน
เกินกว่ำวงเงินที่ประมำณกำรไว้

 2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งำน ซึ่งอำจท�ำให้ผลประหยัด 
ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้

• แสดงผลกระทบของควำมเส่ียง และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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3-10 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

(8) กำรออกแบบวิธีกำร 
ตรวจวัดและพิสูจน์ผล 
กำรประหยัดพลังงำน  
(Measurement &  
Verification Plan)

• แสดงวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำนอ้ำงอิงตำม
มำตรฐำนหรือข้อก�ำหนดหรือกรณีศึกษำท่ีเป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำร
ยอมรับ

** ใช้เกณฑ์ประเมนิในหวัข้อ 1.3) กำรตรวจวดัและพิสูจน์ผลกำรประหยดั

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

 (1) เลือกแนวทำงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่เหมำะสม และจัดท�ำ 
M&V Plan

 (2) แสดงวิธีกำรตรวจวัดฯ และเครื่องมือกำรตรวจวัดฯ ที่ได้

มำตรฐำนสำกล

(9) กำรด�ำเนินกำรตำม 

ข้อก�ำหนดและกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้อง

• มีกำรศึกษำและแสดงรำยกำรขอใบอนุญำต และกำรด�ำเนินกำร 

ตำมระเบียบรำชกำรและข้อกฎหมำยที่บังคับใช้ต่ำงๆ

(10) แผนกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร

• แสดงแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำร แสดงขั้นตอน และระยะเวลำที่ใช้  

ในกำรด�ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน ครอบคลุม
 1) กำรส�ำรวจ ตรวจวัด และวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน
 2) กำรจัดท�ำรำยงำน IGA และน�ำเสนอโครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุน
 3) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน
 4) กำรด�ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำงๆ
 5) กำรจัดซื้อจัดหำเครื่องจักรอุปกรณ์
 6) กำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
 7) กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
 8) กำรทดสอบกำรท�ำงำน กำรทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

กำรส่งมอบงำน
 9) กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษำ

เครื่องจักรอุปกรณ์
 10) กำรเดินเครื่องและกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรเดินเครื่อง

และบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์
 11) กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำน และกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล

กำรประหยัดพลังงำน
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3-11คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

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

    • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    1. ส�ำเนำของแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน (Measurement and 
Verification Plan: M&V Plan) ส�ำหรับทุกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนด�ำเนินกำรให้กับผู้ประกอบกำร

    2. ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน (Measurement and  
Verification Report: M&V Report) ส�ำหรับทุกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่บริษัท
จัดกำรพลังงำนด�ำเนินกำรให้กับผู้ประกอบกำร

    • หลักกำรประเมิน

     หัวข้อนี้มีทั้งหมด 6 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 4 ข้อย่อย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) จัดท�ำข้อตกลงกำรตรวจวัด
และพิสูจน์ผลกำรประหยัด
พลังงำนโดยแนบท้ำย
สัญญำพลังงำน

• ต ้องจัดท�ำแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน  
(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) เสนอต่อ 
ผู้ประกอบกำร โดยเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำน IGA

• ต้องจัดท�ำแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน (M&V 
Plan) ที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ำย เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนถึงช่วง
ระยะเวลำรบัประกนัผลประหยดัตำมสญัญำพลงังำน และแนบท้ำยเป็น 
ส่วนหนึ่งของสัญญำพลังงำน

(2) แสดงข้อมูลพลังงำนและ
รำยละเอียดมำตรกำรและ
ของสถำนประกอบกำรใน
รำยงำนกำรตรวจวัดฯ

• ต้องแสดงรำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน แผนผังกระบวนกำร
และกำรใช้พลังงำน และก�ำหนดขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและ 
เก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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3-12 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(3) เลือกแนวทำงกำรตรวจวัด
และพิสูจน์ผลที่เหมำะสม 
และจัดท�ำ M&V Plan

• วิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดต้องอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนหรือ 
ข้อก�ำหนดหรือกรณีศึกษำที่เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ ได้แก่

 1) International Performance Measurement and  
Verification Protocol (IPMVP)

 2) ASHRAE Guideline 14
 3) FEMP M&V Guideline
 4) แนวทำงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน ส�ำหรับ

มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำงๆ ที่จัดท�ำโดยสถำบันพลังงำนเพื่อ
อุตสำหกรรม

• ต้องแสดงแนวทำงท่ีใช้ในกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตำม 
ทำงเลือกที่ก�ำหนดใน IPMVP ได้แก่
Option A: วัดย่อยเฉพำะตัวแปรหลัก (Retrofit Isolation:  
Measure Key Parameters)
Option B: วัดย่อยทุกตัวแปร (Retrofit Isolation: Measure All 
Parameters)
Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility) 
Option D: แบบจ�ำลอง (Calibrated Simulation)
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3-13คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(4) แสดงวิธีกำรตรวจวัดฯ และ
เครื่องมือกำรตรวจวัดฯ ที่
ได้มำตรฐำนสำกล

• ต้องแสดงวิธีกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนและวิธีกำรเก็บข้อมูลกำรใช้
พลังงำนต่ำงๆ โดยระบุ

 1) ประเภทของข้อมูลที่เก็บ
 2) ระยะเวลำ ควำมถี่ที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูล
 3) จุดที่ท�ำกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูล
 4) เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล
 5) ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลกำรตรวจวัด
• กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำนต้องเป็นไปตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
 1) ครอบคลุมอย่ำงน้อย 1 รอบกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

เช่น ครอบคลุมฤดูกำลแตกต่ำงกันของปี รอบกำรผลิต 1 สัปดำห์ 
ซึ่งมีวันท�ำงำนวันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดเสำร์-อำทิตย์

 2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภำวะกำรใช้งำน
 3) ควรมีข้อมูลพลังงำนและสภำวะกำรใช้งำน ครอบคลุมย่ำนกำรใช้

งำนเพื่อกำรปรับแก้ค่ำในค�ำนวณกำรใช้พลังงำน
 4) ช่วงที่วัดควรถอยหลังไปจำกช่วงติดตั้ง แต่ไม่ควรถอยหลังไปมำก

เกินไป ซึ่งสภำพกำรใช้งำนอำจแตกต่ำงกัน
• กำรตรวจวดักำรใช้พลงังำนหลงัปรบัปรงุเพือ่พสิจูน์ผลประหยดั ต้องเป็น

ไปตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
 1) ครอบคลุมอย่ำงน้อย 1 รอบกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์
 2) ระยะเวลำขึ้นกับควำมคงอยู่ของมำตรกำร และอัตรำควำมเสื่อม

ของอุปกรณ์
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(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(5) ตรวจวัดและวิเครำะห์กำร
ใช้พลังงำนก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง

• ต้องแสดงสูตรและรำยละเอียดกำรค�ำนวณเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดจำก
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน ประกอบด้วย

 1) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำนก่อนปรับปรุง
 2) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุง
 3) กำรค�ำนวณปริมำณพลังงำนที่ประหยัดได้
 4) กำรค�ำนวณผลประหยัดพลังงำน
• ต้องแสดงข้อมลูทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณปรมิำณกำรใช้พลงังำนฐำน ประกอบ

ด้วย
 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนที่ใช้ในค�ำนวณปริมำณกำรใช้

พลังงำนฐำน
 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์
 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนฐำน ได้แก่ สภำวะกำร

ใช้งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่องสว่ำง
 4) รำคำค่ำพลังงำนปีฐำน
• ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุง 

ประกอบด้วย
 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุง
 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์
 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนฐำน ได้แก่ สภำวะกำร

ใช้งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่องสว่ำง
 4) รำคำค่ำพลังงำน

(6) จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจ
วัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
พร้อมกับรับรองรำยงำน
กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
กำรใช้พลังงำน

• กำรจัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) 
ต้องเป็นไปตำมแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน 
(M&V Plan)

• ต้องจัดส่งรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V Report) 
ตำมรอบระยะเวลำที่ก�ำหนดในแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน เพื่อพิจำรณำและรับรองโดยผู้ประกอบกำร
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3-15คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

2) คุณสมบัติรอง

 2.1) ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค

   • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    1. เอกสำรแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO Company Profile)

    2. เอกสำรแสดงคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท�ำงำน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลำกร
ประจ�ำของบริษัทจัดกำรพลังงำน

   • หลักกำรประเมิน

    หัวข้อนี้มีทั้งหมด 4 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 3 ข้อย่อย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) ประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

• ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนไม่น้อย
กว่ำ 5 โครงกำร

(2) ควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม
โดยเฉพำะสำขำไฟฟ้ำ 
เครื่องกล เครื่องมือวัด 
และสิ่งแวดล้อม

• ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร

(3) ควำมช�ำนำญด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรและ
กำรบริหำรสัญญำ

• ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนภำยใต้
สญัญำพลงังำน (Energy Performance Contract: EPC) จนถงึช่วงรบั
ประกันผลประหยัดอย่ำงน้อย 1 ปี เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร

(4) จ�ำนวนเทคโนโลยีด้ำน
พลังงำนที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนสำมำรถด�ำเนิน
กำร

• ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร

 2.2) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค

   • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    เอกสำรชุดเดียวกับหัวข้อ 1.1) ส�ำเนำของสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: 
EPC) ที่บริษัทจัดกำรพลังงำนท�ำกับผู้ประกอบกำร

   • หลักกำรประเมิน

    ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)  
ข้อย่อยที่ (6) และ (7) โดยต้องผ่ำนทั้ง 2 ข้อย่อย
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3-16 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(6) กำรรับประกันผลประหยัด
พลังงำน/แบ่งผลประหยัด

• ก�ำหนดวันเริ่มต้นของกำรรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด 
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม (โดยปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลังจำก
ที่เครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับกำรติดตั้งและผ่ำนกำรทดสอบกำรท�ำงำน 
(Commissioning) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• ระบุระยะเวลำรับประกันผลตอบแทนของโครงกำร (Guaranteed/
Shared Saving Period) อย่ำงชัดเจน

• ระบจุ�ำนวนเงินผลประหยดัพลังงำนทีรั่บประกนั โดยอำจระบเุป็นตวัเลข
หรือก�ำหนดเป็นสูตรค�ำนวณที่ชัดเจน

• ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินหรือสูตรค�ำนวณจ�ำนวนเงินกำร
ประกันในภำยหลัง จะมีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยและจัดท�ำเป็นข้อตกลง
แนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ

• ก�ำหนดระยะเวลำและควำมถี่ของกำรจัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงำนอย่ำงชัดเจน

(7) เงื่อนไขในกำรรับประกัน • ควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำรพลังงำนในกำรรบัประกนัผลประหยดั
ของโครงกำรครอบคลมุควำมเสีย่งทำงเทคนคิ ได้แก่ กำรประเมนิกำรใช้
พลังงำน, กำรวิเครำะห์และออกแบบด้ำนวิศวกรรม, กำรคัดเลือกชนิด
และขนำดของเทคโนโลยี, กำรบริหำรโครงกำร และประสิทธิภำพของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงำน ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน

• ก�ำหนดเง่ือนไขและวิธีกำรช�ำระเงินชดเชยส่วนท่ีขำดแก่ผู้ประกอบกำร
หำกผลประหยัดของโครงกำรต�่ำกว่ำที่มูลค่ำรับประกันที่ก�ำหนดใน
สัญญำ

• กรณผีลประหยดัของโครงกำรสูงกว่ำมลูค่ำรับประกนัทีก่�ำหนดในสญัญำ
และสถำนประกอบกำรยนิดีแบ่งปันผลประหยดั ก�ำหนดเง่ือนไขและวธิี
กำรช�ำระเงินส�ำหรับกำรแบ่งผลประหยัดระหว่ำงคู่สัญญำ

ESCO-2019_ok.indd   16 13/2/2562   11:29:25



3-17คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) กรณีท�ำสัญญำพลังงำน
แบบแบ่งผลประหยัด 
(Shared Saving) ควำม
สำมำรถของ ESCO ในกำร
ลงทุนเองทั้งหมด

• ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนเอง หรือช่วยสนับสนุนผู้ประกอบ
กำรในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หรือ
กองทนุ (Investment Fund) เพือ่มำลงทนุในโครงกำรอนรุกัษ์พลังงำน  
อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

(2) กรณีท�ำสัญญำพลังงำน
แบบรับประกันผลประหยัด 
(Guaranteed Saving) 
ควำมสำมำรถของ ESCO 
ในกำรสนับสนุนผู้ประกอบ
กำรในกำรจัดหำแหล่ง 
เงินลงทุน

(3) ESCO เคยได้รับกำร
สนับสนุนจำกสถำบันกำร
เงิน หรือเคยแนะน�ำลูกค้ำ
ขอสินเชื่อด้ำนอนุรักษ์
พลังงำน

 2.3) ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร

   • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    เอกสำรแสดงประสบกำรณ์ของบริษัทจัดกำรพลังงำน ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือ
ส�ำหรับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยให้ระบุชื่อโครงกำร วงเงินลงทุนท้ังหมดของโครงกำร วงเงินลงทุนหรือ 
สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ชื่อและผู้ติดต่อของสถำบันกำรเงินซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงได้

   • หลักกำรประเมิน

    หัวข้อนี้มีทั้งหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อย่อย

 2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร

   • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    1. เอกสำรแสดงคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท�ำงำน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลำกร
ประจ�ำของบริษัทจัดกำรพลังงำน

    2. ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ของบุคลำกรประจ�ำของ
บริษัทจัดกำรพลังงำน

    3. ส�ำเนำหลักฐำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทจัดกำรพลังงำน

   • หลักกำรประเมิน

    หัวข้อนี้มีทั้งหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อย่อย
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3-18 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) ประสบกำรณ์ท�ำงำน
ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนของ
บุคลำกรประจ�ำ รวมกันขั้น
ต�่ำ 5 man-yr

• ต้องมบุีคลำกรประจ�ำอย่ำงน้อย 1 คนทีม่ปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรอนรุกัษ์
พลงังำนอย่ำงน้อย 5 ปี และผ่ำนกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรด้ำนกำรอนรุกัษ์
พลังงำนไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร

(2) กำรพัฒนำและส่งเสริม
บุคลำกรเกี่ยวกับงำนด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำง
เป็นระบบ

• ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ�ำ มีผู ้ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมบริษัท
จัดกำรพลังงำน (ESCO Intensive Training Program) และได้รับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ CEP (Certified EPC Professional) Level I 
& Level II หรือหลักสูตรอื่นที่เหมำะสมหรือเทียบเท่ำ อย่ำงน้อย 1 คน

• ต้องมีบุคลำกรประจ�ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนในกำรด�ำเนินกำรมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนให้บริกำรได้

• ต้องมีบุคลำกรประจ�ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดตำมแนวทำงปฎิบัติของ IPMVP

(3) คุณภำพของบุคลำกร 
บริษัทต้องมีวิศวกรที่มีใบ
อนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบกว.) 
ในสำขำไฟฟ้ำหรอืเครือ่งกล 
หรือ สำขำที่เกี่ยวข้องอย่ำง
น้อย 1 คน

• ต้องมีบุคลำกรประจ�ำอยู่ในบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ในสำขำที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนให้บริกำร ดังนี้

 1) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมีกำรออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง 
ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำ ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร สำขำไฟฟ้ำ
ก�ำลังอย่ำงน้อย 1 คน

 2) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมีกำรออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง 
ทดสอบที่เกี่ยวกับงำนระบบเครื่องกล ระบบท�ำควำมร้อน ระบบ
ท�ำควำมเย็น ต้องมีผู้ท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (ใบ กว.) ระดับภำควีศิวกร สำขำเครือ่งกลอย่ำงน้อย 1 คน

 3) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซ่ึงมีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ต้องมีผู้ที่มี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคี
วิศวกร สำขำไฟฟ้ำก�ำลังและสำขำเครื่องกลอย่ำงน้อยสำขำละ  
1 คน

 4) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมีกำรออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง  
ทดสอบท่ีเก่ียวกับงำนโยธำ ได้แก่ งำนก่อสร้ำงอำคำร หรืองำน
โครงสร้ำงรับน�้ำหนัก ต้องมีผู ้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร สำขำโยธำ 
อย่ำงน้อย 1 คน

 5) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งมีกำรก�ำจัดหรือกำรบ�ำบัดของเสีย 
ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) 
ระดับภำคีวิศวกร สำขำสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 คน

 6) ส�ำหรับมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนอื่นๆ ถ้ำเป็นงำนท่ีต้องมีกำร
ออกแบบหรือติดตั้งทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ เครื่องกล โยธำ หรือ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร ครบตำมสำขำงำนวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ อย่ำงน้อยสำขำละ 1 คน
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 2.5) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน

   • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

    1. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

    2. ส�ำเนำหนังสือรับรองนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด 
หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน หรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

    3. หนังสือบริคณห์สนธิ

    4. รำยงำนงบกำรเงินของบริษัท (Financial Report) ย้อนหลัง 2 ปี

    5. ตัวอย่ำงหนังสือค�้ำประกัน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ ESCO เคยท�ำ

   • หลักกำรประเมิน

    หัวข้อนี้มีทั้งหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย  
2 ข้อย่อย

ส่วนที่ 2: มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO Project Implementation)

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

   1. ตัวอย่ำงแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรแสดงขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน
ตั้งแต่ช่วงกำรพัฒนำโครงกำรไปจนถึงช่วงกำรรับประกันผลกำรประหยัดพลังงำน

   2. ตัวอย่ำงแผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำรและบทบำทควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่ใช้

   3. ตัวอย่ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินกำรโครงกำร

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว 
ขั้นต�่ำ 1 ล้ำนบำท

• ต้องเป็นนติิบคุคลทีจ่ดทะเบยีนตำมกฎหมำยไทย และมสี�ำนกังำนตัง้อยู่
ในประเทศไทย

• ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วขั้นต�่ำ 1 ล้ำนบำท

(2) อัตรำส่วนของหนี้สินต่อทุน
จดทะเบียน ไม่เกิน 3 เท่ำ

• ต้องมีอัตรำส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว ไม่เกิน 3 เท่ำ

(3) ควำมสำมำรถในกำรขอ
หนังสือค�้ำประกันจำก
ธนำคำร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับธุรกิจ ESCO เพื่อ
เป็นหลักประกันในกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำ

• ต้องมปีระสบกำรณ์ในกำรขอหนงัสอืค�ำ้ประกนัจำกธนำคำร (B/G) หรอื
กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับธุรกิจ ESCO เพ่ือเป็นหลักประกันในกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำพลังงำนอย่ำงน้อย 1 โครงกำร
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  4. ตัวอย่ำงเอกสำร แบบ คู ่มือใช้งำน และเอกสำรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำร 
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์

  • หลักกำรประเมิน

   1) แผนกำรด�ำเนินงำน โดยหำกบริษัทจัดกำรพลังงำนมีกำรก�ำหนดแผนงำนตำมรำยละเอียด
ถือว่ำผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้

   2) โครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร ซึ่งหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำน
กำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

   3) กำรประสำนงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ซ่ึงหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำร
พลังงำนต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

   4) กำรจัดท�ำเอกสำร แบบ คู่มือ และกำรฝึกอบรม ซึ่งหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำร
พลังงำนต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(1) แผนกำรด�ำเนินงำน • ต้องมีแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรที่ชัดเจน เพื่อก�ำหนดขั้นตอน และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน โดยครอบคลุมขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนตำมสัญญำพลังงำน ได้แก่

 1) กำรส�ำรวจ ตรวจวัด และวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน
 2) กำรจัดท�ำรำยงำน IGA และน�ำเสนอโครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุน
 3) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน
 4) กำรด�ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำงๆ
 5) กำรจัดซื้อจัดหำเครื่องจักรอุปกรณ์
 6) กำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
 7) กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
 8) กำรทดสอบกำรท�ำงำน กำรทดสอบเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

กำรส่งมอบงำน
 9) กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษำ

เครื่องจักรอุปกรณ์
 10) กำรเดินเครื่องและกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรเดินเครื่อง

และบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์
 11) กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำน และกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล

กำรประหยัดพลังงำน
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3.4 กำรจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรประเมินเพื่อรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด

(2) โครงสร้ำงกำรบริหำร
โครงกำร

• ต้องมแีผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร พร้อมก�ำหนดบทบำทควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละต�ำแหน่ง โดยใช้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมกับต�ำแหน่งนั้น

• ต้องมีกำรก�ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบของกำรด�ำเนินกำรตำมแผน
งำนอย่ำงชัดเจนระหว่ำงผู้ประกอบกำรและบริษัทจัดกำรพลังงำน

(3) กำรประสำนงำนและ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

• ต้องมกีำรจดัประชมุเริม่ต้นโครงกำร (Kick-off Meeting) เพือ่กำรหำรอื
ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจระหว่ำงคณะท�ำงำนซ่ึงเป็นตัวแทนจำกผู้ประกอบ
กำร บริษัทจัดกำรพลังงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ

• ต้องมกีำรก�ำหนดวิธกีำรในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผูป้ระกอบกำร
และบรษัิทจดักำรพลงังำน และก�ำหนดวธิกีำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรให้กับผู้ประกอบกำรเป็นระยะๆ

(4) กำรจัดท�ำเอกสำร แบบ 
คู่มือ และกำรฝึกอบรม

• ต้องมีกำรจัดท�ำเอกสำร แบบ และคู่มือ เพ่ือใช้ในกำรเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ต้องมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเดินเครื่อง 
และบ�ำรงุรกัษำเครือ่งจกัรอปุกรณ์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และปลอดภยั

ล�ำดับเอกสำร เอกสำรที่แนบและรำยละเอียด หมำยเหตุ

หน้ำปก โดยระบุชือ่บรษิทัจดักำรพลังงำน และโลโก้
ของบริษัทให้ชัดเจน

ตำมแบบฟอร์มทีส่ถำบนัพลงังำนฯ ก�ำหนด

เอกสำรแนบที่ 1 CD หรือ USB Flash Drive ที่มีไฟล์ข้อมูล
ทั้งหมดจำกเอกสำรแนบที่ 2 – 22

เอกสำรแนบที่ 2 ใบสมัครเข้ำร่วมกำรตรวจสอบรับรองกำร
ด�ำเนนิงำนตำมมำตรฐำนกำรท�ำงำนส�ำหรบั
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of  
Practice: CoP)

ตำมแบบฟอร์มทีส่ถำบนัพลงังำนฯ ก�ำหนด

เอกสำรแนบที่ 3 แบบประเมินตนเองในกำรตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของข้อมูลและเอกสำรของ
กำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
พลังงำนไทย

ตำมแบบฟอร์มทีส่ถำบนัพลงังำนฯ ก�ำหนด
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ล�ำดับเอกสำร เอกสำรที่แนบและรำยละเอียด หมำยเหตุ

เอกสำรแนบที่ 4 ส�ำเนำของสญัญำพลังงำน (Energy Perfor-
mance Contract: EPC) ที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนลงนำมร่วมกับสถำนประกอบกำร
จ�ำนวน 1 โครงกำร

โดยเป็นส�ำเนำสัญญำพลังงำนที่สำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ข้ึนอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) และ
ต้องเป็นสัญญำที่ไม่เคยผ่ำนกำรพิจำรณำ
เพื่อใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรองมำตร
ฐำนฯ มำก่อน

เอกสำรแนบที่ 5 ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสิน
ใจลงทุน (IGA Report) ที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนจัดท�ำ

โดยเป็นโครงกำรเดียวกับส�ำเนำสัญญำ
พลังงำนที่ใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรอง
มำตรฐำนฯ ให้กับผู้ประกอบกำรจ�ำนวน 
1 โครงกำร

เอกสำรแนบที่ 6 ส�ำเนำของแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยดัพลงังำน (Measurement and 
Verification Plan: M&V Plan) ส�ำหรบัทกุ
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนด�ำเนินกำรให้กับผู้ประกอบกำร 
จ�ำนวน 1 โครงกำร

โดยเป็นโครงกำรเดียวกับส�ำเนำสัญญำ
พลังงำนที่ใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรอง
มำตรฐำนฯ

เอกสำรแนบที่ 7 ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน (Measurement and 
Verification Report: M&V Report) 
ส�ำหรับทุกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่
บริษัทจัดกำรพลังงำนด�ำเนินกำรให้กับ 
ผู้ประกอบกำร จ�ำนวน 1 โครงกำร

โดยเป็นโครงกำรเดียวกับส�ำเนำสัญญำ
พลั ง ง ำนที่ ส ่ ง เพื่ อ ขอรั บกำรรั บรอง 
มำตรฐำนฯ

เอกสำรแนบที่ 8 เอกสำรแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดกำร
พลังงำน (ESCO Company Profile) 
จ�ำนวน 1 ชุด
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ล�ำดับเอกสำร เอกสำรที่แนบและรำยละเอียด หมำยเหตุ

เอกสำรแนบที่ 9 เอกสำรแสดงประสบกำรณ์ของบริษัท
จดักำรพลงังำน จ�ำนวน 1 ชดุ ประกอบด้วย 
(1) มีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินโครงกำร

อนุรักษ์พลังงำนจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
5 โครงกำร

(2) มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมโดยเฉพำะสำขำไฟฟ ้ำ 
เคร่ืองกล เครือ่งมอืวดั และสิง่แวดล้อม 
(พิจำรณำจำกหัวข ้อ 2.4) ควำม
สำมำรถบุคลำกร)

(3) จ�ำนวนเทคโนโลยีด ้ำนพลังงำนท่ี
บริษัทจัดกำรพลังงำนสำมำรถด�ำเนิน
กำร (พิจำรณำจำกหัวข้อ 2.4) ควำม
สำมำรถบุคลำกร)

โดยแสดงหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ดังนี้
1) หลักฐำนแสดงประกอบกำรพิจำรณำ

ในข้อ (1) จ�ำนวน 5 โครงกำรโดย
ด�ำเนินกำรสรุปข้อมูลที่ประกอบด้วย

 - ชือ่สถำนประกอบกำรท่ีด�ำเนนิกำร
 - ชื่อโครงกำร และเทคโนโลยีที่ใช ้

รูปแบบสัญญำ (EPC หรือ Non-
EPC)

 - เงนิลงทนุ ผลประหยดัด้ำนพลังงำน
และด้ำนค่ำใช้จ่ำย รวมถึงระยะ
เวลำคืนทุน

2) หลักฐำนแสดงประกอบกำรพิจำรณำ
ในข้อ (4) เป็นรำยงำนติดตำมผล
ประหยัดหลัง (4) มีประสบกำรณ์ใน
กำรด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน
ภำยใต ้ สัญญำพลังงำน (Energy  
Performance Contract : EPC) 
จนถึงช่วงรับประกันผลประหยัดอย่ำง
น้อย 1 ปี เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
2 โครงกำร ด�ำเนินกำรที่อยู่ในช่วงรับ
ประกันในสัญญำ พลังงำนอย่ำงน้อย  
1 ปี (Operation and Maintanance 
: O&M) จ�ำนวน 2 โครงกำร

เอกสำรแนบที่ 10 เอกสำรแสดงประสบกำรณ์ของบริษัท
จัดกำรพลังงำน ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน
หรอืสนิเชือ่ส�ำหรับโครงกำรอนรุกัษ์พลังงำน 
จ�ำนวน 1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำให้ระบุช่ือ
โครงกำร วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงกำร 
วงเงินลงทุนหรือสินเชื่อจำกสถำบันกำร
เงิน ชื่อและผู้ติดต่อของสถำบันกำรเงินซึ่ง
สำมำรถอ้ำงอิงได้

เอกสำรแนบที่ 11 เอกสำรแสดงคุณวุฒิและประสบกำรณ์
ท�ำงำน (Curriculum Vitae: CV) ของ
บุคลำกรประจ�ำของบริษัทจัดกำรพลังงำน 
ท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงน้อย 1 คน

โดยแสดงหลกัฐำนประวตับิคุลำกรในบรษิทั
พร้อมมกีำรลงนำมส�ำเนำถกูต้องจำกบคุคล
ดังกล่ำว จ�ำนวน 1 ชุด
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3-24 คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

ล�ำดับเอกสำร เอกสำรที่แนบและรำยละเอียด หมำยเหตุ

เอกสำรแนบที่ 12 ส�ำเนำใบอนญุำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ของบุคลำกรประจ�ำของ
บริษัทจัดกำรพลังงำนท่ียังไม่หมดอำยุ
ในสำขำที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนท่ีบริษัทจัดกำรพลังงำนให้บริกำร 
ซึ่งท�ำงำนเต็มเวลำอย่ำงน้อย 1 คน ประจ�ำ
อยู่ในบริษัท

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ต้องมีกำร
ลงนำมส�ำเนำถูกต้องจำกบุคคลดังกล่ำว 
จ�ำนวน 1 ชุด

เอกสำรแนบที่ 13 ส�ำเนำหลักฐำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกรที่ประจ�ำอยู่ในบริษัทของบริษัท
จัดกำรพลังงำนอย่ำงน้อย 1 คน

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ขึ้นอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) ได้แก่ 
วุฒิบัตร ใบประกำศนียบัตร และแบบตอบ
รับ/แบบบันทึกกำรเข้ำร่วมอบรม พร้อมมี
กำรลงนำมส�ำเนำถกูต้องจำกบคุคลดงักล่ำว 
จ�ำนวน 1 ชุด

เอกสำรแนบที่ 14 ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล โดยแสดงหลักฐำนหนังสือจด
ทะเบียนนิติบุคคลต้องมีทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้ว และออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ จ�ำนวน 1 ชุด

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำออกโดย
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำมำแล้วไม่เกิน 6 
เดือน นับจำกวันที่ประกำศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรรับรองมำตรฐำนฯ พร้อมมีกำร
ลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องในเอกสำรดัง
กล่ำวจำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

เอกสำรแนบที่ 15 ส�ำเนำหนังสือรับรองนำยทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แสดงกำรจดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน 
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดจ�ำนวน 1 ชุด

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำต้องมีกำรลง
นำมรบัรองส�ำเนำถกูต้องในเอกสำรดงักล่ำว
จำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

เอกสำรแนบที่ 16 ส�ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิจ�ำนวน 1 ชุด หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำต้องมีกำรลง
นำมรบัรองส�ำเนำถกูต้องในเอกสำรดงักล่ำว
จำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

เอกสำรแนบที่ 17 ส�ำ เนำรำยงำนงบกำรเ งินของบริษัท  
(Financial Report) จ�ำนวน 1 ชุด

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลงัได้ 2 ปี (ซึง่ช่วงระยะเวลำขึน้อยูก่บั
สถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) พร้อมมีกำรลง
นำมรบัรองส�ำเนำถกูต้องในเอกสำรดงักล่ำว
จำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

เอกสำรแนบที่ 18 ตัวอย่ำงหนังสือค�้ำประกัน หรือ กรมธรรม์
ประกนัภัยท่ี ESCO เคยท�ำเก่ียวกบัโครงกำร
อนรุกัษ์พลงังำน/พลังงำนทดแทนอย่ำงน้อย 
1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ขึ้นอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด)
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3-25คู่มือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice : CoP)

ล�ำดับเอกสำร เอกสำรที่แนบและรำยละเอียด หมำยเหตุ

เอกสำรแนบที่ 19 ตัวอย่ำงแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรแสดง
ข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
พลังงำนตั้งแต่ช่วงกำรพัฒนำโครงกำรไป
จนถึงช่วงกำรรับประกันผลกำรประหยัด
พลังงำน อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ขึ้นอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) 

เอกสำรแนบที่ 20 ตัวอย่ำงแผนผังโครงสร ้ำงกำรบริหำร
โครงกำรและบทบำทควำมรับผิดชอบของ
บุคลำกรที่ใช้อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ข้ึนอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) และ
ต้องเป็นโครงกำรทีไ่ม่เคยผ่ำนกำรพจิำรณำ
เพื่อใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรองมำตร
ฐำนฯ มำก่อน

เอกสำรแนบที่ 21 ตัวอย่ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด�ำเนินกำรโครงกำรจ�ำนวน 1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ข้ึนอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) และ
ต้องเป็นโครงกำรทีไ่ม่เคยผ่ำนกำรพจิำรณำ
เพื่อใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรองมำตร
ฐำนฯ มำก่อน

เอกสำรแนบที่ 22 ตัวอย่ำงเอกสำร แบบ คู่มือใช้งำน และ
เอกสำรฝึกอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ส�ำหรับกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์ จ�ำนวน 1 โครงกำร

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำมำรถ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (ซึ่งช่วงระยะเวลำ
ข้ึนอยู่กับสถำบันพลังงำนฯ ก�ำหนด) และ
ต้องเป็นโครงกำรทีไ่ม่เคยผ่ำนกำรพจิำรณำ
เพื่อใช้เป็นผลงำนอ้ำงอิงกำรรับรองมำตร
ฐำนฯ มำก่อน

หมำยเหตุ : 1. สถำบันพลังงำนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำกำรตรวจสอบรับรองฯ หำกทำง ESCO ส่งข้อมูล
และเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ก�ำหนด

   2. รำยละเอียดของเอกสำรแนบท้ังหมดในกำรจัดส่งให้สถำบันพลังงำนฯ นั้น กรุณำศึกษำข้อมูล 
เพิ่มเติมในแบบประเมินตนเอง
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ก-1 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

ภาคผนวก ก.

ใบสมัครเข้าร่วมการตรวจสอบรับรองการดำาเนินงาน

ตามมาตรฐานการทำางานสำาหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย

(Code of Practice: CoP)

ภำคผนวก
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ใบสมัครส�ำหรับกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (CoP Certificated)

เลขที่รับ

วันที่

ผู้รับ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

ชื่อบริษัท (ชื่อนิติบุคคลภำษำไทย)

ชื่อบริษัท (ภำษำอังกฤษ)

ชื่อย่อบริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงำน

ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสำร

Website

Email

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือติดตำมกำรด�ำเนินงำนของ ESCO ตำมกรอบมำตรฐำนกำรท�ำงำนส�ำหรับบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย 
(Code of Practice: CoP)

2. เพื่อผลักดันให้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่ำงให้กับบริษัทจัดกำร
พลังงำนรำยอื่นๆ พัฒนำศักยภำพหน่วยงำนของตนเองให้ด�ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ และสำมำรถด�ำเนิน
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยบริกำร ESCO ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น

3. เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยกลไก ESCO ท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ในเรื่อง
มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน (Code of Practice: CoP) และแนวทำงกำรตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด  
(Measurement and Verification: M&V) ในมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำงๆ เพื่อให้มีระบบกำรรวบรวม
ข้อมูลผลกำรอนุรักษ์พลังงำนที่เกิดขึ้นจริงจำกโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยกลไก ESCO ที่ถูกต้องและ
ติดตำมผลได้ในระยะยำว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัทจัดกำรพลังงำน

ก-2คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)
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ก-3 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

Email

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสำร

Email

ส่วนที่ 3 กำรให้บริกำรของ ESCO

3.1 สำมำรถด�ำเนินกำรให้แก่สถำนประกอบกำรในประเภทธุรกิจ.....

  เฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม  เฉพำะอำคำรธุรกิจ  ด�ำเนินกำรได้ทั้ง 2 ประเภท

3.2 กำรให้บริกำรของบริษัท (ควำมถนัดและควำมสำมำรถของบริษัท สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

  กำรตรวจสอบกำรใช้พลังงำน  กำรให้ค�ำปรึกษำโครงกำรด้ำนพลังงำน

  กำรให้บริกำรกำรจัดกำรก่อสร้ำง  กำรออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน

  กำรบ�ำรุงรักษำและกำรบริกำรเครื่องมือ  บริกำรอื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................

3.3 ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรรูปแบบสัญญำพลังงำนของบริษัท (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

  สัญญำรูปแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)

  สัญญำรูปแบบแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)

  สัญญำรูปแบบอื่นๆ แบบประกันค่ำพลังงำนหรือต้นทุนสำธำรณูปโภค (Guaranteed Rebate,  
 Chauffage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลำกรของบริษัทจัดกำรพลังงำน

2.1 ข้อมูลผู้บริหำร

2.2 ข้อมูลผู้ติดต่อประสำนงำน
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ก-4คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

 ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ของกำรขอรับกำรประเมินและรับรอง
มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย โดยได้ส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ดังรำยกำรข้ำงต้นเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ พร้อมกันนี้ข้ำพเจ้ำขอให้ค�ำรับรองว่ำ

 1. ข้อมูลที่แจ้งในกำรสมัครเข้ำร่วมกำรตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทยเป็น
จริงทุกประกำร

 2. ข้ำพเจ้ำยินยอมและจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) เข้ำมำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม
ประเมินผลและประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อไป

 3. ทำงบริษัทฯ ยินดีปรับปรุงข้อมูลกำรด�ำเนินงำน/ผลงำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของบริษัทฯ ลงในเว็บไซต์ 
www.thaiesco.org ทุกๆ ปีให้ครบถ้วน

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ESCO Information Center (คุณศิณพำ กำญจนระวีกุล, คุณรัตนำภรณ์ สุริเจย์ หรือ คุณลักขณำ ธิติธ�ำรงชัย)

โทรศัพท์ 0-2345-1250-51 โทรสำร 0-2345-1258

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

ลงชื่อ 

 (   )

ต�ำแหน่ง

วันที่กรอกข้อมูล / /

ผู้กรอกข้อมูล

ลงชื่อ

 (   )

ต�ำแหน่ง

วันที่กรอกข้อมูล / /

ผู้มีอ�ำนำจลงนำม

กำรจัดส่งเอกสำรและสถำนที่จัดส่งเอกสำร :

 - ESCO ต้องจัดส่งเอกสำรแนบตำมที่ระบุไว้ มำในรูปแบบเอกสำร (Hard Copy) จ�ำนวน 1 ชุด พร้อม 
Copy ใส่ CD จ�ำนวน 1 แผ่น

 - สำมำรถจัดส่งเอกสำรได้ที่ ESCO Information Center 
  สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
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ภาคผนวก ข.

แบบประเมินตนเองในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

และเอกสารของการขอใบรับรองการดำาเนินงาน

ตามมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย

ภำคผนวก

ข-1 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)
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แบบประเมินตนเองในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล
และเอกสำรของกำรขอใบรับรองกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรท�ำงำนส�ำหรับบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริษัทจัดกำรพลังงำนด�ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูลและเอกสำรเพื่อ
ประเมินผลภำยในองค์กรตนเอง และจัดส่งเอกสำรให้สถำบันพลังงำนฯ ตรวจสอบต่อไป

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ....................................................................................................................................................................

ผู้ประสำนงำน (ชื่อ-สกลุ) ………………………………………………………….ต�ำแหน่ง.........................................................

โทรศัพท์............................................โทรสำร.........................................มือถือ......................................................

อีเมล์......................................................................................................................................................................

ค�ำชี้แจ้ง : กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ด้ำนหน้ำข้อควำมแต่ละรำยกำรตำมข้อมูลที่บริษัทของท่ำน
ด�ำเนินกำรอยู่จริงในช่องรำยละเอียด

ส่วนที่ 1: มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (ESCO Standard Practice)

1) คุณสมบัติหลัก

 1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

   ส�ำเนำของสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) ที่บริษัทจัดกำรพลังงำน 
ท�ำกับผู้ประกอบกำร

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 10 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) ควำมถูกต้องของ
สัญญำและผลบังคับ
ใช้ทำงกฎหมำย

 เป็นสัญญำที่ท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้
ตำมกฎหมำยไทย

เอกสำรแนบที่..................
หนำ้ที.่..............................

 ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ�ำนำจลงนำม ของ
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย ทั้งฝ่ำยผู้ประกอบกำรและ
บริษัทจัด กำรพลังงำน พร้อมวันที่ที่สัญญำมีผล
บังคับใช้

เอกสำรแนบที่..................
หนำ้ที.่..............................

ข-2คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)
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หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(2) รูปแบบของสัญญำ  ระบุชัดเจนว่ำเป็นสัญญำพลังงำนในรูปแบบ
สัญญำรับประกันผลประหยัดพลังงำน  
(Guaranteed Saving) รูปแบบสัญญำแบ่งผล
ประหยัด (Shared Saving) หรือรูปแบบอื่นๆ 
เช่น รูปแบบสัญญำกำรประกันค่ำพลังงำน หรือ
ต้นทุนสำธำรณูปโภค (Guaranteed Rebate / 
Chauffage)

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(3) วัตถุประสงค์ของ
สัญญำ

 ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญำอย่ำงชัดเจนว่ำจะ
ด�ำเนินโครงกำรอะไร เป็นโครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และ/หรือโครงกำร
ด้ำนพลังงำนทดแทน และ/หรือเป็นโครงกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนอื่นๆ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ระบุขอบเขต พื้นที่ สถำนที่ตั้งของโครงกำรที่จะ
ด�ำเนินกำรให้ชัดเจน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ระบุขอบเขตกำรด�ำเนินกำรไว้ในวัตถุประสงค์
ของสัญญำว่ำครอบคลุมกำรด�ำเนินกำรอะไร
บ้ำง ตั้งแต่กำรส�ำรวจ วิเครำะห์ ออกแบบ จัด
ซื้อจัดหำอุปกรณ์ ก่อสร้ำงติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุม
งำน ทดสอบกำรท�ำงำน ส่งมอบรับมอบงำน 
กำรบริหำรโครงกำร รวมทั้งลักษณะกำรให้กำร
สนับสนุนและกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(4) ค�ำจ�ำกัดควำมใน
สัญญำ

 แสดงควำมหมำยและอธิบำยค�ำจ�ำกัดควำม 
ค�ำนิยำม และค�ำเฉพำะต่ำงๆ ที่ใช้ในสัญญำ 
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ผู้ว่ำจ้ำง (ผู้ประกอบกำร)

 2) ผู้รับจ้ำง (บริษัทจัดกำรพลังงำน)

 3) เงินลงทุนของโครงกำร

 4) กำรใช้พลังงำนฐำน

 5) มำตรกำรหรือโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน

 6) ผลประหยัดจำกโครงกำร

 7) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงำน

ข-3 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย
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หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(5) รำยละเอียดกำร
ด�ำเนินกำรตำม
โครงกำร

 แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร
โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
พลังงำน และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ 
ผู้ประกอบกำรในแต่ละขั้นตอนของกำร 
ด�ำเนินงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ระบุผลตอบแทนทำงกำรเงินขั้นต�่ำของโครงกำร
ในรูปแบบของระยะเวลำคืนทุนและ/หรืออัตรำ
ตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: 
IRR) ในวงเงินลงทุนที่ก�ำหนด เพื่อพิจำรณำและ
เห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรพลังงำน
และผู้ประกอบกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ส�ำหรับสัญญำพลังงำนแบบจ�ำหน่ำยพลังงำน 
(Chauffage) ก�ำหนดปริมำณขั้นต�่ำ คุณสมบัติ
ขั้นต�่ำ และรำคำของพลังงำน ที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนส่งจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ให้สิทธิกับผู้ประกอบกำรสำมำรถยกเลิกสัญญำ
ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  1) โครงกำรมีผลตอบแทนทำงกำรเงินไม่
ผ่ำนตำมเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  2) เงินลงทุนเกินกว่ำวงเงินงบประมำณที่
บริษัทจัดกำรพลังงำนได้ประมำณกำรไว้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  3) โครงกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรต่อได้
เนื่องจำกข้อบกพร่องจำกกำรออกแบบ 
กำรวิเครำะห์ หรือเนื่องจำกสำเหตุอื่น
ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของบริษัท
จัดกำรพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade Audit: IGA) เสนอต่อผู้
ประกอบกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรลงทุน
จัดซื้อจัดหำและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
แนบท้ำยรำยงำน IGA เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญำ
พลังงำน **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.2) 
รำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไป
ได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน  
(Investment Grade Audit: IGA)**

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

ข-4คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)
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ข-5 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 จัดท�ำแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงำน (Measurement and Verification 
Plan: M&V Plan) แนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำพลังงำน **ใช้เกณฑ์ประเมินใน
หัวข้อ 1.3) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงำน (Measurement and Verification: 
M&V)**

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(6) กำรรับประกันผล
ประหยัดพลังงำน/
แบ่งผลประหยัด

 ก�ำหนดวันเริ่มต้นของกำรรับประกันผล
ประหยัด/แบ่งผลประหยัด ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม (โดยปกติไม่ควรเกิน 3 เดือน) หลัง
จำกที่เครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับกำรติดตั้งและผ่ำน
กำรทดสอบกำรท�ำงำน (Commissioning) เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ระบุระยะเวลำรับประกันผลตอบแทนของ
โครงกำร (Guaranteed/Shared Saving Peri-
od) อย่ำงชัดเจน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ระบุจ�ำนวนเงินผลประหยัดพลังงำนที่รับประกัน 
โดยอำจระบุเป็นตัวเลขหรือก�ำหนดเป็นสูตร
ค�ำนวณที่ชัดเจน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินหรือสูตร
ค�ำนวณจ�ำนวนเงินกำรประกันในภำยหลัง จะ
มีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
และจัดท�ำเป็นข้อตกลงแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ก�ำหนดระยะเวลำและควำมถี่ของกำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงำนอย่ำงชัดเจน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-6คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(7) เงื่อนไขในกำรรับ
ประกัน

 ควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำรพลังงำน
ในกำรรับประกันผลประหยัดของโครงกำร
ครอบคลุมควำมเสี่ยงทำงเทคนิค ได้แก่ กำร
ประเมินกำรใช้พลังงำน, กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบด้ำนวิศวกรรม, กำรคัดเลือกชนิดและ
ขนำดของเทคโนโลยี, กำรบริหำรโครงกำร และ
ประสิทธิภำพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัด
พลังงำน ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ก�ำหนดเงื่อนไขและวิธีกำรช�ำระเงินชดเชยส่วน
ที่ขำดแก่ผู้ประกอบกำรหำกผลประหยัดของ
โครงกำรต�่ำกว่ำที่มูลค่ำรับประกันที่ก�ำหนดใน
สัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 กรณีผลประหยัดของโครงกำรสูงกว่ำมูลค่ำรับ
ประกันที่ก�ำหนดในสัญญำและสถำนประกอบ
กำรยินดีแบ่งปันผลประหยัด ก�ำหนดเงื่อนไข
และวิธีกำรช�ำระเงินส�ำหรับกำรแบ่งผลประหยัด
ระหว่ำงคู่สัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(8) กำรวำงหลักประกัน
กำรปฏิบัติตำม
สัญญำ

 กรณีที่สัญญำก�ำหนดให้บริษัทจัดกำรพลังงำน
วำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ  
หลักประกันที่ใช้จะเป็นหนังสือค�้ำประกันของ
ธนำคำรภำยในประเทศไทยหรือพันธบัตรรัฐบำล
ไทย โดยระบุวงเงินหลักประกันและระยะเวลำ
สิ้นสุดของหลักประกันตำมเงื่อนไขของสัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(9) กำรบอกเลิกสัญญำ/
กำรแก้ไขสัญญำ

 กำรบอกเลิกหรือแก้ไขสัญญำจะมีหนังสือแจ้งต่อ
คู่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยได้รับควำม
ยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยและจัดท�ำเป็น
ข้อตกลงแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(10) กำรเปลี่ยนแปลง
กำรรับประกัน

 กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรรับประกัน ได้แก่ 
จ�ำนวนเงินรับประกัน ระยะเวลำรับประกัน จะ
มีหนังสือแจ้งต่อคู่สัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
และจัดท�ำเป็นข้อตกลงแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-7 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) วัตถุประสงค์ของ
รำยงำน

 รำยงำน IGA อ้ำงอิงและแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยอ้ำงอิง
สัญญำพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) ข้อมูลกระบวนกำร
ผลิตและกำรใช้
พลังงำน

 แสดงแผนผังและค�ำอธิบำยกำรท�ำงำนและ
ลักษณะกำรใช้พลังงำนของกระบวนกำรผลิต
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภำพในกำร
ด�ำเนินโครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนของ
กระบวนกำรผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ศักยภำพในกำรด�ำเนินโครงกำรครอบคลุม

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ประเภทพลังงำนที่ใช้

 2) ปริมำณพลังงำนที่ใช้

 3) ชั่วโมงกำรท�ำงำน

 4) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน 
ได้แก่ สภำวะกำรใช้งำน สภำพแวดล้อม 
เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่องสว่ำง

 5) รำคำค่ำพลังงำน

 1.2) รำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน (Invest-
ment Grade Audit: IGA Report)

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

   ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน (IGA 
Report) ที่บริษัทจัดกำรพลังงำนจัดท�ำให้กับผู้ประกอบกำร

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 10 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อย่อย
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ข-8คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(3) รำยละเอียดของ
มำตรกำรอนุรักษ์ 
พลังงำน

 แสดงควำมเป็นมำหรือเหตุผลของกำรเลือก
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่จะด�ำเนินกำร โดย
อ้ำงอิงจำกข้อมูล กระบวนกำรผลิตและกำรใช้
พลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 อธิบำยหลักกำรท�ำงำนของมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนที่ท�ำให้เกิดผลประหยัด

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงสิ่งที่จะระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่อำจท�ำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำร
ผลิต หรือผลประหยัดพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(4) กำรวิเครำะห์
ผลประหยัดจำก
มำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำน

 แสดงรำยละเอียดข้อมูลประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนที่จะใช้ในกำรค�ำนวณผล
ประหยัดพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงสูตรและรำยละเอียดกำรค�ำนวณผล
ประหยัดจำกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำน
ก่อนปรับปรุง

 2) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนหลัง
ปรับปรุง

 3) กำรค�ำนวณปริมำณพลังงำนที่ประหยัดได้

 4) กำรค�ำนวณผลประหยัดพลังงำน

 แสดงข้อมูลที่ใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้
พลังงำนฐำน ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนที่ใช้ใน
ค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำน

 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์

 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน
ฐำน ได้แก่ สภำวะกำรใช้งำน สภำพ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่อง
สว่ำง

 4) รำคำค่ำพลังงำนปีฐำน
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ข-9 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 แสดงข้อมูลจำกกำรประเมินที่ใช้ในกำรค�ำนวณ
ปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุงพร้อมระบุ
สมมติฐำนที่ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1)  ข้อมูลประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนหลัง
ปรับปรุง

 2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงกำรท�ำงำนของ
เครื่องจักรอุปกรณ์

 3) ข้อมูลประเมินปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนฐำน ได้แก่ สภำวะกำรใช้
งำน สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ 
ควำมส่องสว่ำง

 4) รำคำค่ำพลังงำนที่ประเมิน

 แสดงข้อมูลในกรณีที่เป็นโครงกำรอนุรักษ์
พลังงำน/พลังงำนทดแทนรูปแบบสัญญำกำร
ประกันค่ำพลังงำน (Guaranteed Rebate/ 
Chuaffage) ซึ่งเป็นกำรประกันค่ำพลังงำนหรือ
ต้นทุนสำธำรณูปโภค โดยแสดงสูตรรำยละเอียด
กำรค�ำนวณเป็นไปตำมองค์ประกอบส�ำคัญตำม
ข้อมูลในคู่มือมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice: 
CoP) ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 • ข้อมูลรำคำพลังงำน หรือ ต้นทุน
สำธำรณูปโภคที่รับประกัน

 • ข้อมูลระยะเวลำรับประกันผลตอบแทน

 • ข้อมูลปริมำณซื้อ-ขำยพลังงำนขั้นต�่ำ

 • ข้อมูลกำรขยำยเวลำรับประกันผล
ตอบแทน (ถ้ำมี)

 • ข้อมูลแบบและข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรม
และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

(5) กำรออกแบบและ
วิเครำะห์ทำงเทคนิค
ของมำตรกำร
อนุรักษ์ พลังงำน

 แสดงกำรออกแบบเบื้องต้นทำงวิศวกรรม 
(Conceptual Design) ของมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนที่จะเสนอด�ำเนินกำร ในระดับที่
สำมำรถใช้ท�ำตำรำงปริมำณงำน (BOQ) เพื่อ
ประเมินงบประมำณลงทุน ได้แก่

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-10คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 1) ข้อก�ำหนดรำยละเอียด (Specification)  
ของเครื่องจักรอุปกรณ์หลักที่ใช้ใน
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

 2) แผนผังกระบวนกำรผลิตหรือเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Process Flow  
Diagram) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

 3) แผนผังแสดงต�ำแหน่งที่ตั้ง (Layout Plan) 
ของกระบวนกำรผลิตหรือเครื่องจักร
อุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

 4) แบบงำนโยธำ ได้แก่ แบบอำคำรเบื้องต้น 
(Building Layout & Floor Plan) แบบ
งำนฐำนรำกและโครงสร้ำงเบื้องต้น

 5) แบบเครื่องจักรอุปกรณ์หลักและลักษณะ
กำรติดตั้งเบื้องต้น (Main Equipment & 
Installation Drawing)

 6) แผนผังแสดงแนวกำรเดินท่อหลัก (Main 
Piping Route Layout) กำรเดินสำยไฟ
หลัก (Main Cable Route Layout)

 7) แผนผังระบบไฟฟ้ำ (Single Line  
Diagram)

 8) แผนผังเครื่องมือวัดและมิเตอร์ที่ใช้ส�ำหรับ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน

 9) แผนผังแสดงกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ 
และของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตหลัง
ปรับปรุง

 10) แผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อกับกระบวนกำร
ผลิตเดิม

 แสดงมำตรฐำนทำงวิศวกรรมที่ใช้ในกำร
ออกแบบ โดยจะเป็นไปตำมมำตรฐำน ข้อ
ก�ำหนด หรือแนวปฏิบัติทำงวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงเปรียบเทียบสภำพกำรท�ำงำนก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยสภำพกำรท�ำงำน
หลังปรับปรุงจะไม่แย่กว่ำสภำพกำรท�ำงำน
เดิม และผ่ำนตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-11 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 แสดงกำรออกแบบและปริมำณ Utility ที่ใช้
ของกระบวนกำรผลิตที่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักร
อุปกรณ์หลังปรับปรุง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 กรณีที่สถำนประกอบกำรจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
รำยงำนปริมำณกำรปล่อยมลพิษและผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ให้แสดงกำรค�ำนวณปริมำณกำร
ปล่อยมลพิษก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่ำปริมำณกำรปล่อย
มลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังปรับปรุง
ผ่ำนเกณฑ์ที่ระบุในข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(6) กำรวิเครำะห์
ทำงกำรเงินของ
มำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำน

 แสดงรำยละเอียดกำรลงทุน ประกอบด้วย 
ตำรำงแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำของ
เครื่องจักรอุปกรณ์หลัก (Bill of Quantity: 
BOQ) และค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรลงทุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 แสดงสมมติฐำนที่ใช้วิเครำะห์ทำงกำรเงิน ได้แก่
 1) รำคำค่ำพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2) สภำพและภำระกำรใช้งำน

 3) ชั่วโมงกำรท�ำงำน

 4) อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยรับ รำยจ่ำย  
(Escalation Rate)

 5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเครื่อง

 6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำ

 7) อำยุโครงกำร

 แสดงกำรวิเครำะห์กระแสเงินสดตลอดอำยุ
โครงกำร ในรูปแบบของแบบจ�ำลองทำงกำรเงิน 
(Financial Model) โดยแสดง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ประมำณกำรกระแสเงินสด รำยรับ รำย
จ่ำย ผลประหยัดสุทธิของโครงกำร ตลอด
อำยุโครงกำร
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ข-12คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 2) ประมำณกำรยอดเงินรับประกัน ตลอดช่วง
ระยะเวลำรับประกันเทียบกับประมำณ
กำรกระแสเงินสดของ โครงกำร

 แสดงกำรค�ำนวณผลตอบแทนทำงกำรเงินจำก
โครงกำร โดยใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะ
สม ได้แก่ อัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal 
Rate of Return: IRR) มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) หรือระยะเวลำคืนทุน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(7) กำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงของโครงกำร

 แสดงปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำร
โครงกำร แบ่งเป็น

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลำก่อนช่วงระยะ
เวลำเดินเครื่อง ซึ่งอำจท�ำให้โครงกำรไม่
สำมำรถด�ำเนินกำรต่อได้ หรือท�ำให้เงิน
ลงทุนเกินกว่ำวงเงินที่ประมำณกำรไว้

 2) ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเดินเครื่องใช้งำน ซึ่ง
อำจท�ำให้ผลประหยัดไม่เป็นไปตำมที่คำด
กำรณ์ไว้

 แสดงผลกระทบของควำมเสี่ยง และแนวทำง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(8) กำรออกแบบวิธี
กำรตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลกำร
ประหยัดพลังงำน 
(Measurement & 
Verification Plan)

 แสดงวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัด
พลังงำนอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนหรือข้อก�ำหนด
หรือกรณีศึกษำที่เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำร
ยอมรับ **ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.3) กำร
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน 
(Measurement and Verification: M&V)** 
ในข้อ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 (1) เลือกแนวทำงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่
เหมำะสม และจัดท�ำ M&V Plan

 (2) แสดงวิธีกำรตรวจวัดฯ และเครื่องมือกำร
ตรวจวัดฯ ที่ได้มำตรฐำนสำกล

(9) กำรด�ำเนินกำรตำม
ข้อก�ำหนดและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 มีกำรศึกษำและแสดงรำยกำรขอใบอนุญำต 
และกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบรำชกำรและข้อ
กฎหมำยที่บังคับใช้ต่ำงๆ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-13 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(10) แผนกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร

 แสดงแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำร แสดงขั้นตอน 
และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนแต่ละขั้น
ตอน ครอบคลุม

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) กำรส�ำรวจ ตรวจวัด และวิเครำะห์กำรใช้
พลังงำน

 2) กำรจัดท�ำรำยงำน IGA และน�ำเสนอ
โครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุน

 3) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน

 4) กำรด�ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและใบ
อนุญำตต่ำงๆ

 5) กำรจัดซื้อจัดหำเครื่องจักรอุปกรณ์

 6) กำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

 7) กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์

 8) กำรทดสอบกำรท�ำงำน กำรทดสอบเดิน
เครื่องจักรอุปกรณ์ และกำรส่งมอบงำน

 9) กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเดินเครื่อง 
และบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์

 10) กำรเดินเครื่องและกำรสนับสนุนผู้ประกอบ
กำรในกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์

 11) กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำน และ
กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัด
พลังงำน
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ข-14คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

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

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

  1. ส�ำเนำของแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน (Measurement and Verification 
 Plan: M&V Plan) ส�ำหรับทุกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนด�ำเนินกำรให้กับผู้ประกอบกำร

  2. ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน (Measurement and Verification 
Report: M&V Report) ส�ำหรับทุกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนด�ำเนินกำรให้กับผู้ประกอบ
กำร

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 6 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 4 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) จัดท�ำข้อตกลงกำร
ตรวจวัดและพิสูจน์
ผลกำรประหยัด
พลังงำนโดยแนบ
ท้ำยสัญญำพลังงำน

 ต้องจัดท�ำแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน (Measurement and Verifi-
cation Plan: M&V Plan) เสนอต่อผู้ประกอบ
กำร โดยเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำน IGA

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องจัดท�ำแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน (M&V Plan) ที่ปรับปรุงแก้ไข
ครั้งสุดท้ำย เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนถึงช่วงระยะ
เวลำรับประกันผลประหยัดตำมสัญญำพลังงำน 
และแนบท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) แสดงข้อมูลพลังงำน
และรำยละเอียด
มำตรกำรและของ
สถำนประกอบกำร
ในรำยงำนกำรตรวจ
วัดฯ

 ต้องแสดงรำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
แผนผังกระบวนกำรและกำรใช้พลังงำน และ
ก�ำหนดขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและเก็บ
ข้อมูลเพื่อวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(3) เลือกแนวทำงกำร
ตรวจวัดและพิสูจน์
ผลที่เหมำะสม และ
จัดท�ำ M&V Plan

 วิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดต้อง
อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนหรือข้อก�ำหนดหรือกรณี
ศึกษำที่เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ ได้แก่

 1) International Performance  
Measurement and Verification Pro-
tocol (IPMVP)

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2) ASHRAE Guideline 14

 3) FEMP M&V Guideline
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ข-15 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 4) แนวทำงกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำร
ประหยัดพลังงำน ส�ำหรับมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนต่ำงๆ ที่จัดท�ำโดยสถำบันพลังงำน
เพื่ออุตสำหกรรม

 ต้องแสดงแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยัด ตำมทำงเลือกที่ก�ำหนดใน IPMVP 
ได้แก่

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  Option A: วัดย่อยเฉพำะตัวแปรหลัก 
(Retrofit Isolation: Measure Key Pa-
rameters)

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

  Option C: ดูใบเสร็จ (Whole Facility)

  Option D: แบบจ�ำลอง (Calibrated 
Simulation)

(4) แสดงวิธีกำรตรวจ
วัดฯ และเครื่องมือ
กำรตรวจวัดฯ ที่ได้
มำตรฐำนสำกล

 ต้องแสดงวิธีกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนและวิธี
กำรเก็บข้อมูลกำรใช้พลังงำนต่ำงๆ โดยระบุ

 1) ประเภทของข้อมูลที่เก็บ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2) ระยะเวลำ ควำมถี่ที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูล

 3) จุดที่ท�ำกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูล

 4) เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ตรวจวัดเก็บข้อมูล

 5) ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลกำรตรวจ
วัด

 กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำนต้องเป็นไปตำม
หลักกำรดังต่อไปนี้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ครอบคลุมอย่ำงน้อย 1 รอบกำรท�ำงำน
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ครอบคลุม
ฤดูกำลแตกต่ำงกันของปี รอบกำรผลิต 1 
สัปดำห์ ซึ่งมีวันท�ำงำนวันจันทร์-ศุกร์ และ
วันหยุดเสำร์-อำทิตย์

 2) ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนทุกสภำวะกำรใช้งำน

ESCO-2019_ok.indd   16 13/2/2562   11:29:26



ข-16คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 3) ควรมีข้อมูลพลังงำนและสภำวะกำรใช้งำน 
ครอบคลุมย่ำนกำรใช้งำนเพื่อกำรปรับแก้
ค่ำในค�ำนวณกำรใช้พลังงำน

 4) ช่วงที่วัดควรถอยหลังไปจำกช่วงติดตั้ง แต่
ไม่ควรถอยหลังไปมำกเกินไป ซึ่งสภำพกำร
ใช้งำนอำจแตกต่ำงกัน

 กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุงเพื่อ
พิสูจน์ผล ประหยัด ต้องเป็นไปตำมหลักกำรดัง
ต่อไปนี้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ครอบคลุมอย่ำงน้อย 1 รอบกำรท�ำงำน
ของเครื่องจักรอุปกรณ์

 2) ระยะเวลำขึ้นกับควำมคงอยู่ของมำตรกำร 
และอัตรำควำมเสื่อมของอุปกรณ์

(5) ตรวจวัดและ
วิเครำะห์กำร
ใช้พลังงำนก่อน
ปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง

 ต้องแสดงสูตรและรำยละเอียดกำรค�ำนวณเพื่อ
พิสูจน์ผลประหยัดจำกมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ประกอบด้วย

 1) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำน
ก่อนปรับปรุง

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2) กำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนหลัง
ปรับปรุง

 3) กำรค�ำนวณปริมำณพลังงำนที่ประหยัดได้

 4) กำรค�ำนวณผลประหยัดพลังงำน

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำร
ใช้พลังงำนฐำน ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนที่ใช้ใน
ค�ำนวณปริมำณกำรใช้พลังงำนฐำน

 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์

 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน
ฐำน ได้แก่ สภำวะกำรใช้งำน สภำพ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่อง
สว่ำง

 4) รำคำค่ำพลังงำนปีฐำน
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ข-17 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในกำรค�ำนวณปริมำณกำร
ใช้พลังงำนหลังปรับปรุง ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ข้อมูลกำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนหลัง
ปรับปรุง

 2) ชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์

 3) ปัจจัยกำรท�ำงำนที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน
ฐำน ได้แก่ สภำวะกำรใช้งำน สภำพ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิอำกำศ ควำมส่อง
สว่ำง

 4) รำคำค่ำพลังงำน

 แสดงข้อมูลในกรณีที่เป็นโครงกำรอนุรักษ์
พลังงำน/พลังงำนทดแทนรูปแบบสัญญำกำร
ประกันค่ำพลังงำน (Guaranteed Rebate/ 
Chuaffage) ซึ่งเป็นกำรประกันค่ำพลังงำนหรือ
ต้นทุนสำธำรณูปโภค โดยแสดงสูตรรำยละเอียด
กำรค�ำนวณเป็นไปตำมองค์ประกอบส�ำคัญ
ตำมข้อมูลในคู่มือมำตรฐำนกำรท�ำงำนส�ำหรับ
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Code of Practice) 
ประกอบด้วย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) ข้อมูลรำคำพลังงำน หรือ ต้นทุน
สำธำรณูปโภคที่รับประกัน

 2) ข้อมูลระยะเวลำรับประกันผลตอบแทน

 3) ข้อมูลปริมำณซื้อ-ขำยพลังงำนขั้นต�่ำ

 4) ข้อมูลกำรขยำยเวลำรับประกันผล
ตอบแทน (ถ้ำมี)

 5) ข้อมูลแบบและข้อก�ำหนดทำงวิศวกรรม
และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

(6) จัดท�ำรำยงำนกำร
ตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยัด พร้อม
กับรับรองรำยงำน
กำรตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลกำรใช้
พลังงำน

 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัด (M&V Report) ต้องเป็นไปตำมแผน
วิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน 
(M&V Plan)

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องจัดส่งรำยงำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัด (M&V Report) ตำมรอบระยะเวลำ
ที่ก�ำหนดในแผนวิธีกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงำน เพื่อพิจำรณำและรับรองโดยผู้
ประกอบกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-18คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

2) คุณสมบัติรอง

 2.1) ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

  1. เอกสำรแสดงคุณสมบัติของบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO Company Profile)

  2. เอกสำรแสดงคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท�ำงำน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลำกรประจ�ำของ
บริษัทจัดกำรพลังงำน

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 4 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 3 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) ประสบกำรณ์และ
ควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน

 ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำนไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) ควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี
และวิศวกรรมโดย
เฉพำะสำขำไฟฟ้ำ 
เครื่องกล เครื่องมือ
วัด และสิ่งแวดล้อม

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(3) ควำมช�ำนำญด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรและกำร
บริหำรสัญญำ

 ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำนภำยใต้สัญญำพลังงำน (Energy 
Performance Contract: EPC) จนถึงช่วงรับ
ประกันผลประหยัดอย่ำงน้อย 1 ปี เป็นจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(4) จ�ำนวนเทคโนโลยี
ด้ำนพลังงำนที่
บริษัทจัดกำร
พลังงำนสำมำรถ
ด�ำเนินกำร

 ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 2.4) ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-19 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) กรณีท�ำสัญญำ
พลังงำนแบบแบ่งผล
ประหยัด (Shared 
Saving): ควำม
สำมำรถของ ESCO 
ในกำรลงทุนเอง
ทั้งหมด

 ต้องมีประสบกำรณ์ในลงทุนเอง หรือช่วย
สนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรจัดหำแหล่งเงิน
ทุนหรือสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หรือกองทุน 
(Investment Fund) เพื่อมำลงทุนในโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำน อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) กรณีท�ำสัญญำ
พลังงำนแบบรับ
ประกันผลประหยัด 
(Guaranteed Sav-
ing) ควำมสำมำรถ
ของ ESCO ในกำร
สนับสนุนผู้ประกอบ
กำรในกำรจัดหำ
แหล่งเงินลงทุน

(3) ESCO เคยได้รับ
กำรสนับสนุนจำก
สถำบันกำรเงิน หรือ
เคยแนะน�ำลูกค้ำขอ
สินเชื่อด้ำนอนุรักษ์
พลังงำน

 2.2) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

   เอกสำรชุดเดียวกับหัวข้อ 1.1) ส�ำเนำของสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: 
EPC) ที่บริษัทจัดกำรพลังงำนท�ำกับผู้ประกอบกำร

  • หลักกำรประเมิน

   ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) ข้อย่อย
ที่ (6) และ (7) โดยต้องผ่ำนทั้ง 2 ข้อย่อย

 2.3) ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

   เอกสำรแสดงประสบกำรณ์ของบริษัทจัดกำรพลังงำน ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือ
ส�ำหรับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยให้ระบุชื่อโครงกำร วงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงกำร วงเงินลงทุนหรือสิน
เชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ชื่อและผู้ติดต่อของสถำบันกำรเงินซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงได้

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อย่อย
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ข-20คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) ประสบกำรณ์ท�ำงำน
ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
ของบุคลำกรประจ�ำ 
รวมกันขั้นต�่ำ 5 
man-yr

 ต้องมีบุคลำกรประจ�ำอย่ำงน้อย 1 คนที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงน้อย 
5 ปี และผ่ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนไม่น้อยกว่ำ 5 
โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) กำรพัฒนำและส่ง
เสริมบุคลำกร เกี่ยว
กับงำนด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงเป็นระบบ

 ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ�ำ มีผู้ผ่ำน
หลักสูตรฝึกอบรมบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO 
Intensive Training ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
CEP (Certified EPC Professional) Level I & 
Level II หรือหลักสูตรอื่นที่เหมำะสม

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีบุคลำกรประจ�ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
บุคลำกรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนในกำรด�ำเนินมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนที่บริษัทจัดกำรพลังงำนให้
บริกำรได้

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีบุคลำกรประจ�ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิธีกำร
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดตำมแนวทำง
ปฎิบัติของ IPMVP

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

  1. เอกสำรแสดงคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท�ำงำน (Curriculum Vitae: CV) ของบุคลำกรประจ�ำของ
บริษัทจัดกำรพลังงำน

  2. ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ของบุคลำกรประจ�ำของบริษัท
จัดกำรพลังงำน

  3. ส�ำเนำหลักฐำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทจัดกำรพลังงำน

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีทั้งหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อย่อย
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ข-21 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(3) คุณภำพของ
บุคลำกร บริษัท
ต้องมีวิศวกรที่มีใบ
อนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบกว.) ใน
สำขำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงน้อย 1 คน 
หรือวิทยำศำสตร์
สำขำพลังงำนหรือ
กำรจัดกำรพลังงำน

   1) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมี
กำรออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำ ต้องมีวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคี
วิศวกร สำขำไฟฟ้ำก�ำลังอย่ำงน้อย 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  2) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมี 
กำรออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่
เกี่ยวกับงำนระบบเครื่องกล ระบบท�ำ 
ควำมร้อน ระบบท�ำควำมเย็น ต้องมีผู้ที่
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร สำขำ
เครื่องกลอย่ำงน้อย 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  3) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งมีกำร
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) 
ระดับภำคีวิศวกร สำขำไฟฟ้ำก�ำลังและ
สำขำเครื่องกลอย่ำงน้อยสำขำละ 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  4) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งต้องมีกำร
ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบที่เกี่ยว
กับงำนโยธำ ได้แก่ งำนก่อสร้ำงอำคำร 
หรืองำนโครงสร้ำงรับน�้ำหนัก ต้องมีผู้ที่มี 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร สำขำ
โยธำอย่ำงน้อย 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  5) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งมีกำรก�ำจัด
หรือกำรบ�ำบัดของเสีย ต้องมีผู้ที่มี 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร สำขำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

  6) ส�ำหรับมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนอื่นๆ 
ถ้ำเป็นงำนที่ต้องมีกำรออกแบบหรือติด
ตั้งทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ เครื่องกล โยธำ 
หรือสิ่งแวดล้อมจะต้องมีผู้ที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  
(ใบ กว.) ระดับภำคีวิศวกร ครบตำมสำขำ
งำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ อย่ำงน้อย 
สำขำละ 1 คน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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ข-22คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) ทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้ว ขั้นต�่ำ  
1 ล้ำนบำท

 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย
ไทย และมีส�ำนักงำนตั้งอยู่ในประเทศไทย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว ขั้นต�่ำ 1 ล้ำน
บำท

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีมูลค่ำทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 ของวงเงินลงทุน สุงสุดของ
โครงกำรภำยใต้สัญญำพลังงำนที่บริษัทจัดกำร
พลังงำนด�ำเนินกำรอยู่ ณ ขณะที่ยื่นขอพิจำรณำ
เพื่อรับรองมำตรฐำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(2) อัตรำส่วนของหนี้สิน
ต่อทุนจดทะเบียน 
ไม่เกิน 3 เท่ำ

 ต้องมีอัตรำส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้ว ไม่เกิน 3 เท่ำ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(3) ควำมสำมำรถใน
กำรขอหนังสือ
ค�้ำประกันจำก
ธนำคำร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับธุรกิจ ESCO 
เพื่อเป็นหลักประกัน
ในกำรปฏิบัติตำม
สัญญำ

 ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรขอหนังสือค�้ำประกัน
จำกธนำคำร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับธุรกิจ ESCO เพื่อเป็นหลักประกันในกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำพลังงำนอย่ำงน้อย 1 โครงกำร

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 2.5) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน

  • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

  1. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

  2. ส�ำเนำหนังสือรับรองนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด หรือห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน หรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

  3. หนังสือบริคณห์สนธิ

  4. รำยงำนงบกำรเงินของบริษัท (Financial Report) ย้อนหลัง 2 ปี

  5. ตัวอย่ำงหนังสือค�้ำประกัน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ ESCO เคยท�ำ

  • หลักกำรประเมิน

   หัวข้อนี้มีท้ังหมด 3 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย  
2 ข้อย่อย 

ESCO-2019_ok.indd   23 13/2/2562   11:29:27



ข-23 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

ส่วนที่ 2: มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO Project Implementation)

 • เอกสำรที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบ

  1. ตัวอย่ำงแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรแสดงข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนตั้งแต่
ช่วงกำรพัฒนำโครงกำรไปจนถึงช่วงกำรรับประกันผลกำรประหยัดพลังงำน

  2. ตัวอย่ำงแผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำรและบทบำทควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่ใช้

  3. ตัวอย่ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินกำรโครงกำร

  4. ตัวอย่ำงเอกสำร แบบ คู่มือใช้งำน และเอกสำรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเดิน
เครื่องและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์

 • หลักกำรประเมิน

  1) แผนกำรด�ำเนินงำน โดยหำกบริษัทจัดกำรพลังงำนมีกำรก�ำหนดแผนงำนตำมรำยละเอียดถือว่ำ
ผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้

  2) โครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร ซึ่งหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำนต้องผ่ำนกำร
ประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

  3) กำรประสำนงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำรพลังงำน
ต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

  4) กำรจัดท�ำเอกสำร แบบ คู่มือ และกำรฝึกอบรม ซ่ึงหัวข้อนี้มีทั้งหมด 2 ข้อย่อย บริษัทจัดกำร
พลังงำนต้องผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อนี้อย่ำงน้อย 1 ข้อย่อย

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(1) แผนกำรด�ำเนินงำน  ต้องมีแผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรที่ชัดเจน เพื่อ
ก�ำหนดขั้นตอน และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด�ำเนิน
งำนแต่ละขั้นตอน โดยครอบคลุมขอบเขตกำร
ด�ำเนินงำนตำมสัญญำพลังงำน ได้แก่

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 1) กำรส�ำรวจ ตรวจวัด และวิเครำะห์กำรใช้
พลังงำน

 2)  กำรจัดท�ำรำยงำน IGA และน�ำเสนอ
โครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุน

 3) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน
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ข-24คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

 4) กำรด�ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยและใบ
อนุญำตต่ำงๆ

 5) กำรจัดซื้อจัดหำเครื่องจักรอุปกรณ์

 6) กำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

 7) กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์

 8) กำรทดสอบกำรท�ำงำน กำรทดสอบเดิน
เครื่องจักรอุปกรณ์ และกำรส่งมอบงำน

 9) กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเดินเครื่อง 
และบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์

 10) กำรเดินเครื่องและกำรสนับสนุนผู้ประกอบ
กำรในกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์

 11) กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนฐำน และ
กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัด
พลังงำน

(2) โครงสร้ำงกำร
บริหำรโครงกำร

 ต้องมีแผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร 
พร้อมก�ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบของ
บุคลำกรในแต่ละต�ำแหน่ง โดยใช้บุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับต�ำแหน่งนั้น

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีกำรก�ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบของ
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำนอย่ำงชัดเจนระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรและบริษัทจัดกำรพลังงำน

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................
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หมำยเหตุ : แบบประเมินดังกล่ำวนี้บริษัทจัดกำรพลังงำนที่ได้ด�ำเนินกำรประเมินในองค์กรของตนเองแล้วนั้น 
กรุณำแนบมำพร้อมกับเอกสำรของบริษัทในกำรเข้ำร่วมตรวจสอบรับรองกำรด�ำเนินงำนบริษัทจัดกำรพลังงำน
ไทยมำยังสถำบันพลังงำนฯ

หัวข้อ รำยละเอียด

กรุณำระบุที่มำของ
ข้อมูลในเอกสำร (ตำม
รำยละเอียดข้อย่อยที่
เป็นสัญลักษณ์ )

(3) กำรประสำนงำน
และรำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำ

 ต้องมีกำรจัดประชุมเริ่มต้นโครงกำร (Kick-
off Meeting) เพื่อกำรหำรือชี้แจงท�ำควำม
เข้ำใจระหว่ำงคณะท�ำงำนซึ่งเป็นตัวแทนจำก
ผู้ประกอบกำร บริษัทจัดกำรพลังงำน และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีกำรก�ำหนดวิธีกำรในกำรติดต่อประสำน
งำนระหว่ำงผู้ประกอบกำรและบริษัทจัดกำร
พลังงำน และก�ำหนดวิธีกำรรำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำของโครงกำร ให้กับผู้ประกอบกำรเป็น
ระยะๆ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

(4) กำรจัดท�ำเอกสำร 
แบบ คู่มือ และกำร
ฝึกอบรม

 ต้องมีกำรจัดท�ำเอกสำร แบบ และคู่มือ เพื่อ
ใช้ในกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร
อุปกรณ์ให้ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

 ต้องมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อให้ผู้ประกอบ
กำรสำมำรถเดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ปลอดภัย

เอกสำรแนบที่..................
หน้ำที.่..............................

ข-25 คู่มือกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย

(Code of Practice : CoP)
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