
แนวทางการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน 

โดย 

นายรวิวัฒน พนาสันติภาพ 

กรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

20 มิถุนายน 2562 

โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ 



คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน 

ในการเขารวมคัดเลือก 

หลักเกณฑการพจิารณาการใหคะแนน

บริษัทจัดการพลังงาน 

เอกสารท่ีเก่ียวของในการคัดเลือก

บริษัทจัดการพลังงานดีเดน 
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ESCO จะตองเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และเปนสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ประเภทสามัญ 

ESCO จะตองไมอยูระหวางการพิจารณา

ฟองรองหรือถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย 

ESCO ดําเนินการตออายุและไดรับใบรับรองการเปน

บริษัทจัดการพลังงานในป 2562 จากสถาบันพลังงานฯ 

เรียบรอยแลว หรือ ท่ีมีสถานะ “ตอทะเบียน” แสดงผล

ในเว็บไซต thaiesco.org เทาน้ัน 

ESCO มีการดําเนินงานธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

(รูปแบบธุรกิจ ESCO) มาแลวอยางนอย 2 ป โดยนับ

จากวันท่ีขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับ

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงานในการเขารวมคัดเลือก 

01 02 

03 04 

05 06 

ESCO จะตองผานการประเมินจากการตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

จากสถาบันพลังงานฯ ประจําป 2562 

ESCO ที่ประสงคเขารับคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน 

(Excellent ESCO Awards) จะตองเสนอรายชื่อสถาน

ประกอบการเพ่ือพิจารณารับรางวัล ESCO Project 

Awards อยางนอย 2 โครงการ  

จากคุณสมบัติขอที่ 3 สถานประกอบการจะตองไดรับรางวัล ESCO Project Awards อยางนอย 1 โครงการ และตองไมเปนสถานประกอบการที่ไดรับ

รางวัล ESCO Project Awards มากอน รวมถึงตองเปนโครงการที่มีการทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) เทานั้น 

3 



การดําเนินงานและผลงานทีผ่านมาขององคกร 

ความสามารถดานเทคนคิ 

คุณภาพของบคุลากรในแตละองคกร 

ความสามารถดานการเงนิ 

การคํานึงถึงประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสงัคม 

หลักเกณฑการพิจารณาการใหคะแนนบริษัทจัดการพลังงาน 

5 Criteria 

01 
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คะแนนเกณฑการพิจารณา : ESCO ท่ีไดรับ 80 คะแนนข้ึนไปถือวาผานเกณฑ (อางอิงขอมูลจากป 2561) 

การกําหนดหัวขอและหลักเกณฑเปนการอางอิงขอมูลจากป 2561 เพ่ือให ESCO ไดรับทราบขอมูลเปนแนวทางเบ้ืองตนเทานั้น 

**ในป 2562 คณะทํางานโครงการฯ จะมีการพิจารณาและกําหนดหลกัเกณฑการใหคะแนนการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดนอีกครั้ง 

โดยสถาบันพลังงานฯ จะแจงใหทราบตอไป** 4 



จํานวนโครงการ (สัญญา EPC) ท่ีเคยดําเนินการและสง

มอบงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนด (ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป)  

**โดยพิจารณาเฉพาะโครงการท่ีมี EPC ครบถวนเทานั้น 

และจะตองเปนสัญญาในโครงการท่ีไมเคยสงเขาพิจารณา

มากอน** 

ความพึงพอใจของลูกคา (ตามโครงการขอ 1) 

มูลคาโครงการรวม (รวมทุกโครงการท่ีมี EPC ท่ีบริษัท

จัดการพลังงานไดสงเขาเพ่ือพิจารณารับรางวัล) 

การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 

(M&V) ระบุถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา EPC  

1. การดําเนินงานและผลงานทีผ่านมาขององคกร 
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01 

2. ความสามารถดานเทคนิค 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ของบริษัท (ป) ในดานที่

เกี่ยวของกับพลังงาน 

02 
03 

04 

05 

มาตรฐานระบบคุณภาพที่ไดรับ เชน 

ISO 9001 เปนตน (แสดงหลักฐาน

ใบรับรองมาตรฐานที่ยังไมหมดอาย)ุ 

การถายทอดความรูดานเทคโนโลยี 

หรือดาน ESCO ใหกับสถาน

ประกอบการ หรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ มีการดําเนินการโครงการรูปแบบ ESCO โดยใช

เทคโนโลยีเชิงลึกตามท่ีระบุไวในโครงการสาธิต

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานของ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

(พพ.) ใหกับสถานประกอบการ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ

บริษัท รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ที่เกี่ยวของที่เคยไดรับ 
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03 

3. คุณภาพของบุคลากรในแตละองคกร 

ประสบการณดานการทํางานดานอนุรักษพลังงาน (ป)  

(ใชเกณฑเฉลี่ยหารรวม) 

การพัฒนาและสงเสริมบุคลากรท่ีผานการอบรมเก่ียวกับธุรกิจ ESCO ท้ังใน

ดานบริหารและดานเทคนิคท้ังหลักสูตรในระดับสากลหรือหลกัสูตรเทียบเทา 

บริษัทมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ที่ยังไม

หมดอายุในสาขาที่เกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงาน

ใหบริการ ไดแก สาขาไฟฟา หรือสาขาเคร่ืองกล ซึ่งทํางานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน 

ประจําอยูในบริษัท กว. อยางนอย 1 คน 
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4. ความสามารถดานการเงิน 

ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว (แสดง

หลักฐานหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา) 
อัตราสวนของหนี้สินตอทุน 

(แสดงงบการเงินของบริษัท) 

ความสามารถในการขอหนังสือค้ํา

ประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ

กรมธรรมประกันภัยสําหรับธุรกิจ 

ESCO (Insurance Policy) 

ความสามารถในการหาแหลง

เงินทุนสําหรับโครงการ อยาง

นอย 1 โครงการ 
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03 

5. การคํานึงถึงประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

นโยบายของบริษัทท่ีชัดเจนดานสังคม

สิ่งแวดลอมและผลงานท่ีเปนรูปธรรม 

เทคโนโลยีท่ีนําเสนอชวยลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการเผยแพรความรูหรือผลงานสู

ชุมชน การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน

หรือหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ (CSR) 
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เอกสารที่เก่ียวของการคัดเลอืกบริษัทจัดการพลงังานดีเดน 

คูมือและแบบฟอรมการจัดทําเอกสารการเสนอรายช่ือเขารวมคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลงังานดีเดน จะดําเนินการจัดสงใหเฉพาะ 

บริษัทจัดการพลังงานทีม่ีสทิธิ์เขารวมคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลงังานดเีดน 
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- แบบฟอรมหนาปกเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

- แบบเสนอรายชื่อเขารวมคัดเลือกเปนบริษัท

จัดการพลังงานดีเดนประจําป 2562 

- แบบฟอรมสรุปผูบริหาร 

คําชี้แจง 

สวนท่ี 1 คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 เกณฑการพิจารณาและการใหคะแนน 

สวนท่ี 3 การจัดทําเอกสาร 

สวนท่ี 4 การจัดสงเอกสาร 



Q 
A & 
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ประโยชนที่ไดรับจากการนํา Code of Practice (CoP)  

ไปพัฒนาศักยภาพในองคกร 
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ประโยชนที่ไดรับจากการนํา Code of Practice (CoP) ไปพัฒนาศักยภาพในองคกร 

02 03 04 01 สรางโอกาสใน

การแขงขันทาง

ธุรกิจ และลด

ความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจ 

สรางความ

นาเช่ือถือตอ 

ผูขอรับบริการ 

และแหลงเงินทุน 

การดําเนินงาน

ขององคกรมี

ประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 

สรางบุคลากรที่มี

คุณภาพเพ่ือรวมกัน

พัฒนาองคกร 
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   รวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ 

จากการนํา CoP ไปพัฒนาศักยภาพในองคกร 

รายช่ือบริษัทจัดการพลังงานที่เขารวมอบรมในวันนี้จํานวน 11 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทที่เคยผานการประเมินมาตรฐานการดาํเนินงานของ 

ESCO จากการเขารวมโครงการนํารองฯ ในป 2558 – 2559 และบริษัทที่ไดรับ CoP Certificated ป 2561  

 บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

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

 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด 

 บริษัท ธรรมสรณ จัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จํากัด 

 บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด 

 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น จํากัด เดิมชื่อ บริษัท เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เดิมชื่อ บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด 

 บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
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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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