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1. ภาพรวมของการดําเนินการรับรองมาตรฐานการดาํเนินงานของ ESCO  

(Code of Practice: CoP) 



การตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ อยูในขั้นตอนที่ 2 เปนสวนหนึ่งของระบบรบัรองการดําเนินงาน 

ของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
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การพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO   
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ป 2556 

ป 2557 

ป 2558 

ป 2559 

ป 2561 

กําหนดมาตรฐาน ESCO  

และมาตรฐานการดําเนินงาน

ของ ESCO 

ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ 

การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการ

ทํางานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

• ปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice: CoP) 

       ของบริษัทจัดการพลังงานไทย  

• นํา CoP ไปใชงานจริงโดยมีโครงการนํารอง 

       กับ ESCO จํานวน 10 บริษัท 

• ปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน (Code of Practice: CoP) 

       ของบริษัทจัดการพลังงานไทย จากการทําโครงการนํารองฯ ในป 2558 

• นํา CoP ไปใชงานจริงโดยมีโครงการนํารองกับ ESCO จํานวน 10 บริษัท 

• ปรับปรุงเปนมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)   จาก

การทําโครงการนํารองฯ ในป 2559 

• นํา CoP ไปใชงานจริง โดยประเมิน ESCO และออก

ใบรับรอง CoP Certificate  



แนวทางการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO  

สถาบันพลังงานฯ และสมาคมฯ รวมกันกําหนด

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด

การพลังงานไทย (Code of Practice: CoP) 

และจัดทําหลักเกณฑ การประเมินเพ่ือรับรอง

มาตรฐานการดําเนินงานฯ 

แตงต้ังคณะผูประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัท

จัดการพลังงานไทย ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ

และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ESCO จากหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ  ไดแก สถาบันพลังงานฯ กฟผ. กฟภ. กฟน. 

และหนวยงานภาครัฐ  มารวมประเมินและใหคําปรึกษา 

ติดตามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

สําหรับการปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรฐานใหมี

ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ประเมินตรวจสอบการนํามาตรฐานการ

ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลงังานไทย 

(Code of Practice : CoP) ไปใชงานจริง

ตั้งแต ป 2558, 2559 และป 2561 
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วัตถุประสงคของการประเมินเพือ่รับรองการดําเนินงานของ ESCO 

เพ่ือติดตามการดําเนินงานของ ESCO ตามกรอบ

มาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 

ผลักดันให เข า รับการคัดเลือกเปนบริษัทจัด

การพลังงานดีเดน ซ่ึงจะเปนตัวอยางใหกับบริษัท

จั ดการพลั ง ง านราย อ่ืนๆ  พัฒนาศั กยภาพ

หนวยงานของตนเองใหดําเนินการอยางมืออาชีพ 
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การดําเนินงานในการประเมินเพือ่ตรวจสอบมาตรฐานการดําเนนิงานของบริษัทจดัการพลงังานไทย 

01 

02 

03 

04 

ปจจุบันประเมินและตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานไทยโดยสถาบันพลังงานฯ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สถาบันพลังงานฯ ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน ESCO จากขอมูลและ

เอกสารที่จัดสงใหพิจารณา และนําเสนอคณะผูประเมินเพ่ือตัดสินในลําดับตอไป 

ดําเนินการตรวจสอบขอมูลและเอกสารของ ESCO 

ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จัดเตรียมขอมูลและจัดสง

เอกสารเพ่ือเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ        

การเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ 

ESCO ที่ไดรับแจงวาผานการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO จะ

ไดรับใบรับรอง CoP Certificate จากสถาบันพลังงานฯ และสําหรับ ESCO ที่ยัง

ไมผานการประเมิน ยังสามารถแจงประสงคเพ่ือขอรับใบรับรองการดําเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (COP Certificate) ในระยะถัดไปได โดยขอให

ทาง ESCO พิจารณาผลการประเมินในสวนที่ยังไมครบถวนและนําไปพัฒนาแนว

ทางการดําเนินงานตอไป 

แจงผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานฯ 

01 02 03 04 

ESCO 
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เหตุผลที่ ESCO ควรเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย 

 บริษัทจัดการพลังงาน :  พัฒนาศักยภาพของ ธุร กิจ  ESCO ให เปนที่ ยอม รับ

    ในวงกว า ง  และยกระ ดับความเปนมื ออาชีพของ 

    ESCO 

 สถานประกอบการ :   สรางความเชื่อมั่น และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

    เอกชนสามารถพิจารณาเลือกใชบริการบริษัท ESCO ที่มี

    คุณภาพไดดวยตนเอง   

 แหลงเงินทุน :  สรางความนาเชื่อถือและสรางโอกาสให ESCO ส า ม า ร ถ

    ขอรับบริการดานสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือแหลง

    เงินทุน      
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คุณสมบัติ ESCO ท่ีสามารถเขารวมตรวจสอบรับรองการดําเนินงานมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย  

10 

ตัวอยางใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

ใบรับรองฯ  

ท่ียังไมหมดอายุ 

 ESCO จะตองมีการดําเนินงานธุรกิจรูปแบบ ESCO มาแลว

อยางนอย 2 ป โดยนับจากวันท่ีข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัด

การพลังงานกับสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ESCO จะตองไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

จากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยเรียบรอยแลว โดยท่ีใบรับรองฯ ดังกลาวยังไม

หมดอายุ  

 ESCO มีสถานะ “ตอทะเบียน” ท่ีแสดงผลในเว็บไซต 

(www.thaiesco.org) เทานั้น  

 ESCO จะตองไมอยูระหวางการพิจารณาฟองรองหรือถูก

ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

 ESCO จะตองเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



หลักเกณฑและเง่ือนไขในการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

1. หลักเกณฑในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยสถาบันพลังงานฯ ประเมินตามหลักเกณฑในคูมือมาตรฐาน

การทํางานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : COP)  

2. ESCO มีการตรวจสอบภายในองคกรของตนเองโดยใชหลักเกณฑสถาบันพลังงานฯ จากนั้นจึงสงเอกสารและขอมูลใหสถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบ

ตอไป 

3. ESCO จะตองจัดสงใบสมัครเขารวมการตรวจสอบรับรองฯ แบบประเมินตนเองฯ และขอมูลสําหรับการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานตาม

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยใหทางสถาบันพลังงานฯ มาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จํานวน 1 ชุด พรอม Copy ใส CD จํานวน 1 แผน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกสถาบันพลังงานฯ และคณะทํางานฯ พิจารณาขอมูลของ ESCO 

4. สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยสําหรับผูท่ีผานการตรวจสอบตามเกณฑท่ีกําหนด และเปนไปตาม

ดุลยพินิจการพิจารณาของคณะทํางานฯ ตามลําดับ 

5. ESCO ท่ีผานการตรวจสอบรับรองฯ และไดรับใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย จะมีสิทธิ์เสนอช่ือเขารับคัดเลือกเปนบริษัทจัด

การพลังงานดีเดน โดยเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของสถาบันพลังงานฯ และดุลยพินิจของคณะทํางานฯ ตามลําดับ 
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หมายเหตุ : ปจจุบันใบรับรองการดําเนินงานบริษัทจัดการพลังงานไทยท่ีจะมีการออกใหสําหรับบริษัทฯ ท่ีผานเกณฑการตรวจสอบรับรองฯ มีอายุ 1 ป     

               นับจากวันท่ีออกใบรับรองฯ 



คณะผูประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยป 2562 

1) คณะทํางานยอยเพ่ือพิจารณาแนวทางระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ท่ีมีประสบการณความเชี่ยวชาญ

ในการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจ ESCO ทําหนาท่ีเปนคณะผูประเมินหลักในการตรวจสอบและประเมินในภาพรวมรูปแบบการดําเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานท้ังหมด ความครบถวนของขอกําหนดและพิจารณารายละเอียดของมาตรฐานท่ีกําหนดทุกหัวขอการประเมิน 

และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานท่ีขอใบรับรองมาตรฐาน (CoP Certifiate) ในเบ้ืองตน 

2) คณะทํางานโครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผูประกอบการดวยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ESCO จากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินบริษัทจัดการพลังงานท่ีขอใบรับรองมาตรฐานการ

ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certifiate)  

12 

หมายเหตุ : เอกสารสัญญาพลังงาน และเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทจัดการพลังงานที่สมัครเพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานฯ สถาบันพลังงานฯ จะ

เปนหนวยงานที่พิจารณาขอมูลรายละเอียดของเอกสารดังกลาว เน่ืองจากเปนหนวยงานที่รับขึ้นทะเบยีน และเปนหนวยงานกลางที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียกับ

บริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงรักษาความลับของขอมูลดานธุรกิจและการเงนิของบริษทัจัดการพลังงาน 
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2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 



ผลการดําเนินงานในการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO ป 2558 

• สรุปรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่

เข าร วมและผ านการประเ มินใน

โครงการตัวอยางการนํามาตรฐาน

บริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 

Practice) ไปใชงานจริง ประจําป 

2558 
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ลําดับท่ี หมายเลขท่ีขึ้นทะเบียน ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A003 บริษัท บี.ที.เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

2 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

3 

A010 บริษัท เอ็นเนอรย่ี คอนเซอรเวชั่น ซีสเต็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรย่ี 

โซลูชั่น จํากัด 

4 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

5 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรย่ีคอนเซอรเวชัน่ จํากัด 

6 A021 บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จํากัด 

7 A026 บริษัท สมารท เอ็นเนอยี เซฟว่ิง จํากัด 

8 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

9 A032 บริษัท เพาเวอรแอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานท่ีผานการประเมินใน

โครงการตัวอยางการนํามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 

(Code of Practice : CoP) ไปใชงานจริง ประจําป 2558 โดย

มีผลระยะเวลา 1 ปเทานั้น  



ผลการดําเนินงานในการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO ป 2559 

• สรุปรายช่ือบริษัทจัดการพลังงานท่ี

เข าร วมและผ านการประ เมินใน

โครงการตัวอยางการนํามาตรฐาน

บริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 

Practice) ไปใชงานจริง ประจําป 

2559  
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ลําดับท่ี 
หมายเลขท่ีขึ้น

ทะเบียน 
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2 
A010 บริษัท เอ็นเนอรย่ี คอนเซอรเวชั่น ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรย่ี โซลูชั่น จํากัด 

3 A015 บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 

4 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรย่ีคอนเซอรเวชัน่ จํากัด 

5 A023 บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

6 A026 บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟว่ิง จํากัด 

7 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

9 A032 บริษัท เพาเวอรแอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

10 A057 บริษัท เอ็นเนอรย่ี พลัส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานท่ีผานการประเมินใน

โครงการตัวอยางการนํามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 

(Code of Practice : CoP) ไปใชงานจริง ประจําป 2559 

โดยมีผลระยะเวลา 1 ปเทานั้น  



ผลการดําเนินงานในการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO ป 2561 

• สรุปรายชื่อ ESCO ที่ผานการ

ประเมินการตรวจสอบรับรองฯ และ

ไดรับใบรับรองการดําเนินงานของ

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ไ ท ย 

(CoP Certificate) ประจําป 2561 
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ลําดับท่ี หมายเลขท่ีขึ้นทะเบียน ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

3 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรย่ีคอนเซอรเวชัน่ จํากัด 

4 A021 บริษัท เอ็นจ ีเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 A023 บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

6 A026 บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟว่ิง จํากัด 

7 A027 บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

9 A032 บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

10 A048 บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด 

11 A056 บริษัท ธรรมสรณจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จํากัด  

12 A059 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด 

13 A062 บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด) จํากัด 

หมายเหตุ : สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินการออกใบรับรองมาตรฐาน

การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificated) 

ประจําป 2561 ใหแกบริษัทจัดการพลังงานท่ีผานการประเมิน

เรียบรอยแลว โดยใบรับรองมีอายุ 1 ป ซ่ึงออกให ณ วันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2561 มีผลถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  
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3. คุณสมบัติของ ESCO ตามหลักเกณฑการประเมิน  

Code of Practice (CoP) 



คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

1 

2 

คุณสมบัติ ESCO ตามหลักเกณฑการประเมิน Code of Practice (CoP) 

18 



1. คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

สัญญาท่ีมีการลงนามระหวาง 

บริษัทจัดการพลังงานและ

ผูประกอบการ 

1.1 สัญญาพลังงาน  

(Energy Performance 

Contract - EPC) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

วัตถุประสงคของสัญญา 

วิธีการดําเนินการตามโครงการ 

การรับประกันผลประหยัด/แบงผลประหยัด /เง่ือนไขในการรับประกัน 

การจัดการพลังงานตามโครงการ 

ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน 

การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

เง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ คาปรับ 

การรับผิดชอบคาเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน 
19 



1. คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

วัตถุประสงคของรายงาน  1 

1.2 รายงานการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพ่ือตัดสนิใจลงทนุ (Investment Grade Audit: IGA Report) ประกอบดวย 

ขอมูลกระบวนการผลิตและการใชพลังงาน 2 

รายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงาน 3 

การวิเคราะหผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลงังาน 
4 

การออกแบบและวิเคราะหทางเทคนิคของ

มาตรการอนุรักษพลงังาน  
5 

การวิเคราะหทางการเงินของมาตรการอนุรักษพลังงาน  6 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 7 

การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด

พลังงาน 
8 

การดําเนินการตามขอกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวของ 9 

แผนการดําเนินงานโครงการ   10 
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6. จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล

ประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัด

และพิสูจนผลการใชพลังงาน 

5. ตรวจวัดและวิเคราะหการใช

พลังงานกอนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง 

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และ

เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ได

มาตรฐานสากล  

1. จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสจูนผล

ประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลงังาน เพ่ือเปน

สวนหนึ่งของสัญญา  

2. แสดงขอมูลพลังงานและ

รายละเอียดมาตรการและของ

สถานประกอบการในรายงานการ

ตรวจวัดฯ  

3. เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผล

ประหยัดที่เหมาะสม และจัดทํา M&V 

Plan  

M&V 

1. คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 
1.3 การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: M&V) 
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2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

2.1 ความสามารถทางดานเทคนิค 

2.2 ความรับผิดชอบตอ

ความเสี่ยงทางเทคนิค 

2.5 ความสามารถทางการเงิน 
(Financial Performance) 

2.3 มีความสามารถในการจัดหา

แหลงเงินทุนตามความตองการของ

สถานประกอบการ 

2.4 ความสามารถของบุคลากร 

22 



2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

2.1 ความสามารถทางดานเทคนิค 

ESCO ตองมีประสบการณในดานการอนุรักษพลังงาน 

และมีความเชี่ยวชาญดานพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะ

อยางยิง่ ในดานมาตรการที่สถานประกอบการตองการ

อนุรักษพลังงาน จะพิจารณาจาก 

• จํ านวน เทค โน โลยี ด านพ ลั ง ง านที่ บ ริ ษั ท จั ด

การพลังงานสามารถดาํเนินการอนุรักษพลังงานใหกับ

สถานประกอบการ 
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2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 
2.2 ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค 

ใจความสําคัญของความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค จะตองครอบคลุมดังน้ี 

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานผลประหยัดของโครงการ สามารถ

ประเมินการใชพลังงาน การวิเคราะห และออกแบบดานวิศวกรรม การคัดเลือก

ชนิดและขนาดของเทคโนโลยี  การบริหารโครงการ (มิใช เพียงรับประกัน

ประสิทธิภาพของอุปกรณ) ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการท่ีสามารถดําเนินการ

ไดจริงต่ํากวาผลประหยัดท่ีกําหนดในสัญญาพลังงานแลว ESCO จะเปนผูชดเชย

สวนท่ีขาดใหกับสถานประกอบการ  

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร/

อุปกรณประหยัดพลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน 
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2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

BANK 

2.3 มีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนตามความตองการของสถาน

ประกอบการ  
        ESCO อาจใหคําแนะนําหรือใหขอมูลในเร่ืองของแหลงเงินทุนสําหรับโครงการฯ และควรมี

ความสามารถในการชวยเหลือใหสถานประกอบการใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายดวย พิจารณาไดจาก 

• ESCO เคยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากไดรับการรับรองเปนบริษัทจัด

การพลังงานจากหนวยงานท่ีรับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะนําลูกคาขอรับสินเชื่อดานอนุรักษพลังงาน 

• ความสามารถในการขอหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัยสําหรับ

ธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพัน

ตางๆ ท่ีลูกคามีตอผูรับหนังสือค้ําประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารไปวางเปน

หลักประกันแทนหลักทรัพยอื่นๆ 

25 



2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 
2.4 ความสามารถของบุคลากร 

ตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีผลงานที่เปนที่ยอมรับ และไดรับการรับรอง

จากองคกรวิชาชีพทางดานวิศวกรรม หรือทางดานพลังงาน ประจําอยูในบริษัท พิจารณาจาก 

• ประสบการณการทํางานดานอนุรักษพลังงานของบุคลากรประจํารวมกันขั้นต่ําอยางนอย 5 man-yr (ป) 

• การพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบเพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มากมาย อาทิ การ

ฝกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานตางประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา 

• คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) 

ในสาขาท่ีเกี่ยวของอยางนอย 1 คน ประจําอยูในบริษัท 
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2. คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 
2.5 ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance)  

ESCO แสดงถึงความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัด

ของโครงการ โดยพิจารณาจาก 

• ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ชําระแลวขั้นต่ํา 1 ลานบาท 

• อัตราสวนของหน้ีสินตอทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้ีสินตอทุนที่ระดับไมเกิน 

3 เทา เน่ืองจากเหตุผลวาหากอัตราคาของหน้ีสินตอทุนสูงมากน้ัน ยอมจะมีความเส่ียงสูงมาก

ตามไปดวย จะทําใหความสามารถในการชําระหน้ีลดลง 

• ความสามารถในการขอหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัย

สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ภาระผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอผูรับหนังสือคํ้าประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพยอ่ืนๆ 
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4. มาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO 

(Code of Practice : CoP) 



• เ พ่ือเปนแนวทางท่ีจะใชสําหรับการ

ดําเนินงานโครงการดานอนุรักษพลังงาน

ดวยกลไก ESCO  

• เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ี

ยอมรับเทียบเทาสากล 

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

(Code of Practice : CoP) 
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มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

1. การสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงาน 

6. ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยัด/

คุณภาพอุปกรณ/ความชํารุดเสียหายของอุปกรณ 

5. การตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัด/

แบงปนผลการประหยัดพลังงาน 
2. การเสนอโครงการท่ีมีความเหมาะสม 

3. การจัดทําสัญญาพลังงาน 

(Energy Performance 

Contact: EPC) 

4. การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ

เครื่องจักรอุปกรณ 
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การพิจารณามาตรฐานการดําเนนิงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

แสดงขั้นตอนการดําเนินงานของ ESCO ตั้งแตชวงการพัฒนาโครงการไปจนถึงชวงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

แผนการดําเนินโครงการ 

มีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงของการดําเนินการตามแผนงานอยางชัดเจน 

แผนผังโครงสรางการบริหารโครงการ 

มีการประชุมเร่ิมตนโครงการเพื่อหารือชี้แจงทําความเขาใจระหวางสถานประกอบการและ ESCO และกําหนดวิธีการรายงาน

ความกาวหนาโครงการ   

รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการ 

จัดทําเอกสาร คูมือการใชงาน และเอกสารฝกอบรมเพ่ือใหผูประกอบการสามารถเดินเครื่อง และบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณใหทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

เอกสาร คูมือการใชงาน และเอกสารฝกอบรม 
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5. หลักการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO  



หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 สวน 
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สวนที่ 1: คุณสมบัติของ ESCO ตามหลักเกณฑการประเมนิ CoP  คุณสมบัติหลัก (ตองผานการประเมินสวนนีไ้มต่ํากวา 80%) 

หัวขอการประเมิน เง่ือนไข 

1) คุณสมบัติหลัก                                          

คุณสมบัติหลัก EPC, IGA และ M&V (หัวขอ 1.1 -1.3 ตองผานการ

ประเมินไมต่ํากวา 80 % ท้ัง 3 หัวขอ) หากไมผานขอใดขอหนึ่งถือวาไม

ผานการประเมิน 

1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) มี 10 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 8 ขอ) 

1.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพ่ือการ

ตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) 
มี 10 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 8 ขอ) 

1.3) การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and 

Verification: M&V) 
มี 6 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 4 ขอ) 



หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 สวน 
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สวนที่ 1: คุณสมบัติของ ESCO ตามหลักเกณฑการประเมนิ CoP  คุณสมบัติรอง (ตองผานการประเมินสวนนีไ้มต่ํากวา 80%)  

หัวขอการประเมิน เง่ือนไข 

2) คุณสมบัติรอง                                                 หัวขอ 2.1-2.5 ตองผานการประเมินอยางนอย 4 หัวขอ 

2.1) ความสามารถดานเทคนิค มี 4 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 3 ขอ) 

2.2) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค 

ESCO จะตองมีความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิคดานผลประหยัดของโครงการ

ตามท่ีระบุไวในรายงาน IGA และขอตกลงในสัญญาพลังงาน (มิใชเพียงรับประกัน

ประสิทธิภาพของอุปกรณ) ซ่ึงพิจารณาจากสัญญาพลังงานหรือการชดเชยในกรณีท่ีผลการ

ดําเนินงานจริงไมเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา โดยใชเกณฑประเมินในหัวขอ 1.1) สัญญา

พลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) 

2.3) ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนตามความตองการ

ของสถานประกอบการ 
มี 3 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 2 ขอ) 

2.4) ความสามารถของบุคลากร มี 3 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 2 ขอ) 

2.5) ความสามารถทางการเงิน มี 3 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 2 ขอ) 



หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 สวน 
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สวนท่ี 2: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

หัวขอการประเมิน เง่ือนไข 

2.1) แผนการดําเนินการโครงการ ไมมีหัวขอยอย (มีการกําหนดแผนงานถือวาผาน) 

2.2) แผนผังโครงสรางการบรหิารโครงการ มี 2 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 1 ขอ) 

2.3) รายงานความกาวหนาของการดําเนินการโครงการ มี 2 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 1 ขอ) 

2.4) เอกสาร แบบ คูมือใชงาน และเอกสารฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

เดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ 
มี 2 ขอยอย (ตองผานอยางนอย 1 ขอ) 

เง่ือนไข : หัวขอมาตรฐานการดําเนินงาน 2.1-2.4 ตองผานการประเมินอยางนอย 3 หัวขอ คิดเปน 75% 

 ESCO ตองผานการประเมินทั้งสวนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับ  CoP Certificate 



ตัวอยางใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

(CoP Certificate) 
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ตัวอยาง CoP Certificate ฉบับภาษาไทย  

สําหรับบริษัทที่ผานการประเมินมาตรฐาน

การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

ไทย จะไดรับ CoP Certificate จาก

สถาบันพลังงานฯ 

 ใบรับรองฯ ฉบับน้ีมีอายุ 1 ปเทาน้ัน  

 ใบรับรองฯ ฉบับน้ีมิใชการหลักฐานการตออายุการ

เปนบริษัทจัดการพลังงานรายป 

 



การประเมินเพื่อตรวจสอบรับรอง

ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ขอ งบ ริ ษั ท จั ด

การพลังงานไทย 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในคูมือการ

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย  
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Contact Us 

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

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

Thank You 

www.thaiesco.org 

ESCO Information Center  

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENERGY (IIE) 

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