
แนวทางการจดัท าระบบรบัรองการด าเนินงาน

ของบรษิทัจดัการพลงังานไทย
โดย สถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

30 เมษายน 2562
อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ



แนวทางการจดัท าระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานไทย

การขึน้ทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

การรบัรองมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษทัจดัการพลงังานไทย

การคดัเลือกบริษทัจดัการพลงังานดีเด่น
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แนวทางระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังาน
ไทย

การขึน้ทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

การรบัรองมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษทัจดัการพลงังานไทย

การคดัเลือกบริษทัจดัการพลงังานดีเด่น
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การขึน้ทะเบียนเป็นบริษทัจดัการพลงังาน
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✓ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเดียวที่รับขึ้น

ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการ

เป็นบริษัทจัดการพลังงานเพื่อรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้น

ทะเบียนได้ด าเนินธุรกิจ ESCO จริง” 

✓ ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ปีเท่านั้น

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัท

จัดการพลังงานทุกปี



การขึน้ทะเบียนเป็นบริษทัจดัการพลงังาน
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คุณสมบัตขิอง
ผู้ยื่นขอขึน้

ทะเบียน ESCO

นิตบิุคคลที่จัดตัง้ตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพฒันาธุรกจิการค้า

หนังสือจดทะเบียนนิติบคุคลออกโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้าไม่เกิน 3 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ีย่ืนขอขึน้ทะเบียน

ประกอบธุรกิจการออกแบบ พฒันา และให้บริการเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวิศวกรรมและการ
บริหาร ซ่ึงรวมถึงงานวิศวกรรม การจดัการโครงการ การจดัการด้านพลงังาน เครื่องมือ เครื่องจกัร เครื่อง
ประกอบ ส่ิงประดิษฐแ์ละช้ินส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน ฯลฯ



สิทธิประโยชน์ของการขึน้ทะเบียนเป็น ESCO
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การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการด้านพลังงาน 

จากภาครัฐ โดยเงื่อนไขการ
สนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของภาครัฐ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการส่งเสริมธุรกจิบริษัทจัด
การพลังงาน  / การขอใบรับรอง 

CoP / การประกวด ESCO ดีเด่น 
ที่ด าเนินการโดยสถาบันพลังงานฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ

การขอรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากสถาบันการเงนิ 
โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงนิ

นัน้

มีส่วนร่วมในการจัดส่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับธุรกจิ ESCO

การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคม
บริษัทจัดการพลังงานไทยส าหรับ
สมาชิกประเภทสามัญได้ โดยใช้

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
เป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิก

การประชุมเครือข่ายบริษัทจัด
การพลังงานกับสถาบนัพลังงานฯ



ตวัอยา่งใบรบัรองการเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน 
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ใบรบัรองภาษาไทย ใบรบัรองภาษาองักฤษ



การขึน้ทะเบียนเป็นบริษทัจดัการพลงังาน
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สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็น
บริษทัจดัการพลงังาน
• เพ่ือให้บริษทัท่ีมีความประสงคจ์ะด าเนินธรุกิจรปูแบบ ESCO และ

ต้องการย่ืนขอเป็นบริษทัจดัการพลงังาน และด าเนินธุรกิจรปูแบบ
ESCO จริง ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าเอกสารให้สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

• รายละเอียดของคู่มือน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน ดงัน้ี

- ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจบริษทัจดัการพลงังาน

- ส่วนท่ี 2 แนวทางการขึน้ทะเบียนเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

**สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการขึน้ทะเบยีนฯ ได้ที่ www.thaiesco.org**



การต่ออายใุบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

ข้อปฏิบัตขิอง ESCO ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนจากสถาบันพลังงานฯ
1.1 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างดี อาทิ Thailand ESCO Fair กิจกรรม ESCO 
Forum ส าหรับผู้บริหาร กิจกรรมสมัมนาย่อยฯ กิจกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เย่ียมชม และการ
ประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจัดการพลงังาน เป็นต้น รวมถึงมีการแจ้งความคืบหน้าและส่ งข้อมลูกลบัมายัง
สถาบนัพลงังานฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานท่ีด าเนินการให้แก่สถานประกอบการ หลงัจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ทกุครัง้ท่ีมีการติดตามผลจากสถาบนัพลงังานฯ 
1.2 แจ้งผลการด าเนินงานของ ESCO ท่ีด าเนินการเองเป็นข้อมลูรายไตรมาสหรือรายปีทัง้ในรูปแบบโครงการ ESCO 
คือ โครงการท่ีมีการท าสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC) และไม่ใช่โครงการรูปแบบ ESCO
คือ โครงการท่ีไม่ได้ท าสญัญาพลงังาน (Non EPC) โดยขึน้อยู่กบัการติดตามข้อมลูของสถาบนัพลังงานฯ เพ่ือเป็น
หลกัฐานส าหรับการตอ่อายใุบรับรองการเป็นบริษัทจดัการพลงังานรายปี
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คณุสมบติัการต่ออายใุบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

เป็นนิติบุคคลท่ีได้รบัการขึ้น
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น บ ริ ษั ท จั ด
ก า ร พ ลั ง ง า น กั บ ส ถ า บัน
พลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ตวัอย่างใบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

ESCO จะตอ้งต่อ

อายุใบรบัรองฯ ทุกปี



สถานะที่ 1

สถานะที่ 2

สถานะที่ 3

สถานะที่ 4

ต่อทะเบียน – ESCO ท่ีด ำเนินกำรสง่ข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนทกุปี

รอต่อทะเบยีน - ESCO ท่ีไม่ด ำเนินกำรส่งข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเป็น
เวลำไม่เกิน 3 ปี 

ไม่ต่อทะเบียน – ESCO ท่ีไม่ด าเนินการส่งข้อมลูผลการด าเนินงานใดๆ มาเป็นเวลามากกว่า 3  
/ ไม่มีผลการด าเนินงาน รูปแบบสญัญา EPC ต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 5 ปี / ถูกระบุช่ือไว้ใน
บัญชีรายช่ือผู้ ทิ ง้งานของทางราชการ หรือ เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้ กระท าการ
ด าเนินการผิดเง่ือนไข/สญัญา

ถอดถอน – จำกสถำนะท่ี 3 “ไม่ต่อทะเบียน” จะน ำเสนอช่ือให้คณะท ำงำน
โครงกำรฯ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม

สถานะการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน 4 สถานะ
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ข้อก าหนดในการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพบริษทัจดัการพลงังานท่ีขึน้ทะเบียน
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ที่ เงื่อนไข
ข้อก าหนดในการก ากับดูแล

และควบคุมคุณภาพ 
หมายเหตุ

1 ESCO ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมแต่ไมส่ง่
ข้อมลูภำยหลงัจบกิจกรรมนัน้ๆ

สถำบนัพลงังำนฯ จะสงวนสทิธ์ิในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมครัง้ตอ่ไปตำมควำม
เหมำะสมหรือเป็นไปตำมมติของ
คณะท ำงำนโครงกำรฯ

ESCO ท่ีมีกำรแจ้งควำม
ประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรม แต่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมได้ ต้องมีกำรแจ้ง
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร 
และจะมีกำรแจ้งให้สมำคมฯ 
ได้รับทรำบตอ่ไป



ข้อก าหนดในการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพบริษทัจดัการพลงังานท่ีขึน้ทะเบียน

ที่ เงื่อนไข
ข้อก าหนดในการก ากับดูแล

และควบคุมคุณภาพ 
หมายเหตุ

2 ESCO ที่ ไม่ด าเนินการส่งข้อมูลผลการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 
(นับจากวันที่ขึน้ทะเบียนเป็น ESCO)

ESCO ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ 2 จะมีการ
แสดงผลสถานะของ ESCO รายนัน้ๆ ใน
เวบ็ไซต์ ว่า “รอต่อทะเบียน” และขอสงวน
สิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกบูธนิทรรศการ ร่วมเป็นวทิยากรภายใต้
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนส าหรับผู้ประกอบการด้วย
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) รวมถงึไม่
สามารถดูข้อมูลบริษัทนัน้ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ 
thaiesco.org ได้  รวมถงึไม่ได้รับสิทธ์ิในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ ESCO กับ
ทางสถาบันพลังานฯ

ESCO รายใดต้องการต่ออายุใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ให้มีการ
ส่งข้อมูลย้อนหลังนับตัง้แต่ปีที่ขาดการ
ส่ง 
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ข้อก าหนดในการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพบริษทัจดัการพลงังานท่ีขึน้ทะเบียน
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ที่ เงื่อนไข
ข้อก าหนดในการก ากับดูแล

และควบคุมคุณภาพ 
หมายเหตุ

3 ESCO ท่ีมีสถานะไม่ต่อทะเบียนจะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ี 
3* แบง่เป็น 3 กรณี คือ
- กรณีที่ 1 ESCO ท่ีไมด่ าเนินการสง่ข้อมลูผลการ
ด าเนินงานใดๆ มาเป็นเวลา 3 ปีขึน้ไป (นบัจากวนัที่ขึน้
ทะเบียนเป็น ESCO)
- กรณีที่ 2 ESCO ไมม่ีผลการด าเนินงาน รูปแบบสญัญา 
EPC ต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
- กรณีที่ 3 ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทาง
ราชการ หรือ เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุว่าได้กระท าการ
ด าเนินการผิดเง่ือนไข/สญัญา

ESCO ท่ีมีสถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” จะมีการ
พิจารณาถอดถอนช่ือออกจากการรับรองเป็น
บริษัทจดัการพลงังานของสถาบนัพลงังานฯ 
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล บ ริ ษั ท ใ น 
www.thaiesco.org (เง่ือนไขดังกล่าวมีผล
ย้อนหลงั 3 ปี โดยขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
คณะท างานโครงการฯ ถือเป็นที่สิน้สดุ) 

- ESCO รำยใดถกูถอดถอนรำยช่ือแล้วบริษัทฯ จะไม่
มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำรฯ และไม่
สำมำรถอ้ำงสิทธ์ิท่ีได้ขึน้ทะเบียนกบัสถำบนัพลงังำนฯ 
ในกำรย่ืนขอรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจ ESCO จำกภำครัฐและเอกชนได้ รวมถึงไม่
สำมำรถอ้ำงสิทธ์ิกำรขึน้ทะเบียนกับสถำบนัพลงังำนฯ 
เพ่ือน ำเสนองำนต่อสถำนประกอบกำร ตลอดจนกำร
ถ อ ด ร ำ ย ช่ื อ อ อ ก จ ำ ก  Website 
(www.thaiesco.org) อีกด้วย 
- ภำยหลงัหำกต้องกำรต่ออำยใุบรับรองกำรเป็นบริษัท
จัดกำรพลังงำน จะต้องด าเนินการย่ืนขอขึ ้น
ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ใหม่ตำมขัน้ตอนท่ี
ก ำหนดไว้ 
- กรณีท่ี 3 ESCO รำยใดถกูถอดถอนแล้ว สถำบัน
พลังงำนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรรับขึน้ทะเบียนฯ ใหม่
เป็นระยะเวลำ 2 ปี นับตัง้แต่วันท่ีมีกำรพิจำรณำให้
ถอดถอน ESCO รำยนัน้ๆ



กรณีที่ ESCO ที่มีการแจ้งเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลนิตบุิคคลล่าช้าเกนิระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
ใบรับรองฯ สูญหายโดยท่ีไมไ่ด้เกิดกำรสญูหำยจำกสถำบนัพลงังำนฯ และ ESCO มีควำมประสงค์ออก
ใบรับรองฯ ใหม ่จะมีคำ่ธรรมเนียม ในกำรออกใบรับรองฯ ใหมใ่นอตัรำคำ่ธรรมเนียม 500 บำท/ครัง้ โดยออก
ใบรับรองฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษอยำ่งละ 1 ฉบบั

เง่ือนไขการต่ออายใุบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

15

อัตราค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
อัตราค่าธรรมเนียม 2,500 บาท/ปี/บริษัท (อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)



การต่ออายใุบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังาน
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สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการต่ออายุ
ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน มีหัวข้อ
ดังนี ้
1. ข้อปฏิบัตขิอง ESCO ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนจากสถาบันพลังงานฯ
2. คุณสมบัตกิารการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
3. ข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัด
การพลังงานที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
4. เงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
5. เอกสารและหลักฐานในการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน
6. ขัน้ตอนในการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
7. รายละเอียดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองการ
เป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)

**คู่มือการตอ่อายุใบรบัรองฯ สถาบันพลงังานจะจดัสง่ให ้ESCO ส าหรับการตดิตามผลงาน และมกีารอพัโหลด

คู่มือใหด้าวนโ์หลดใน www.thaiesco.org ต่อไป**



เว็บไซต์ของโครงการฯ ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
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การแสดงสถานะของ ESCO ทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัสถาบนัพลงังานฯ ในเว็บไซต ์Thaiesco.org

(ขอ้มลู ณ วนัที ่29 เม.ย. 62)

รายชือ่และสถานะของบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯ กบัสถาบันพลังงานฯ

มบีรษัิททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นบรษัิทจัด
การพลังงาน(ESCO) จ านวน 66 ราย

องคก์รสนบัสนนุธุรกจิ ESCO จ านวน 3 องคก์ร
EGAT, PEA, MEA

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ที ่Active โดยสง่ขอ้มลูผลการด าเนนิงานรายปีและไดรั้บ
ใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ 
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ทีอ่ยูร่ะหวา่งการแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลูผลงาน 
และการจดัสง่ผลงานใหส้ถาบนัพลงังานฯ หรอื ESCO ทีจ่ดัสง่ผลงานแลว้แตย่งัไมไ่ด้
ช าระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบรบัรองฯ
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” คอื ESCO ท ีNon-Active ไมด่ าเนนิการสง่ขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานรายปีและใบรับรองฯ หมดอายมุากกวา่ 3 ปี 
-สถานะ “ถอดถอน” คอื จะไมม่ชีือ่บรษัิท ESCO รายนัน้ๆ ปรากฎอยูบ่นเว็บไซต์



แนวทางระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังาน
ไทย

แนวทางการขึน้ทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน

แนวทางการรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจดัการพลังงานดีเด่น
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แนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

แนวทางการด าเนินงาน
• ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ และรายละเอียดมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานของไทยท่ีก าหนดขึน้

เป็นหลกัเกณฑม์าตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือติดตามการด าเนินงานของ ESCO ตาม
กรอบมาตรฐานของบริษทัจดัการพลงังานไทย และผลกัดนัให้เข้ารบัการคดัเลือกเป็นบริษทัจดัการพลงังานดีเด่น
ซ่ึงจะเป็นตวัอย่างให้กบับริษทัจดัการพลงังานรายอ่ืนๆ พฒันาศกัยภาพหน่วยงานของตนเองให้ด าเนินการอย่าง
มืออาชีพ

• ปัจจบุนัมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานของไทย (Code of Practice : CoP) ภายใต้การ
รบัรองโดยสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการออก
ใบรบัรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานไทย (CoP Certificate) ให้แก่บริษทัจดัการพลงังาน
ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานฯ จากคณะผูป้ระเมิน ซ่ึงใบรบัรองฯ ดงักล่าวจะมีอายุ 1 ปีนับจากวนัท่ีออกใบรบัรอง
ฯ
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แนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั
จากการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานของไทยจะส่งผลต่อแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง

3 หน่วยงานหลกัๆ คือ

- บริษทัจดัการพลงังาน ESCO จะสามารถพฒันาศกัยภาพของธรุกิจ ESCO ให้เป็นท่ียอมรบัในวงกว้าง

- สถานประกอบการเกิดความเช่ือมัน่ และสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการบริษทั ESCO ท่ีมีคณุภาพได้ด้วยตนเอง

- แหล่งเงินทนุเกิดความน่าเช่ือถือและเพ่ิมช่องทางในการขอรบับริการด้านสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือแหล่ง
เงินทนุ
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แนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจดัการพลังงานไทย

คณะผูป้ระเมินมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานไทย
1) คณะท ำงำนย่อยเพื่อพจิำรณำแนวทำงระบบรบัรองกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจดักำรพลงังำนไทย ที่มปีระสบกำรณ์ควำมเชีย่วชำญในกำร
พฒันำและสง่เสรมิธุรกจิ ESCO ท ำหน้ำทีเ่ป็นคณะผูป้ระเมนิหลกัในกำรตรวจสอบและประเมนิในภำพรวมรปูแบบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจดั
กำรพลงังำนทัง้หมด ควำมครบถว้นของขอ้ก ำหนดและพจิำรณำรำยละเอยีดของมำตรฐำนที่ก ำหนดทุกหวัขอ้กำรประเมนิ และคดัเลอืกบรษิทั
จดักำรพลงังำนทีข่อใบรบัรองมำตรฐำน (CoP Certifiate) ในเบือ้งตน้

2) คณะท ำงำนโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนส ำหรับผู้ประกอบกำรด้วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) 

ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในธุรกจิ ESCO จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่ง
ประเทศไทย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำตดัสนิบรษิทัจดักำรพลงังำนทีข่อใบรบัรองมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัจดักำรพลงังำนไทย (CoP Certifiate) 

21

หมายเหตุ : เอกสำรสญัญำพลงังำน และเอกสำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทจดักำรพลงังำนที่สมคัรเพ่ือขอใบรับรองมำตรฐำนฯ สถำบนัพลงังำนฯ จะ
เป็นหน่วยงำนที่พิจำรณำข้อมลูรำยละเอียดของเอกสำรดงักลำ่ว เน่ืองจำกเป็นหน่วยงำนที่รับขึน้ทะเบียน และเป็นหน่วยงำนกลำงที่ไมไ่ด้มีสว่นได้สว่นเสียกบั
บริษัทจดักำรพลงังำน รวมถึงรักษำควำมลบัของข้อมลูด้ำนธุรกิจและกำรเงินของบริษัทจดักำรพลงังำน



แนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจดัการพลังงานไทย

คณุสมบติั ESCO ท่ีจะขอใบรบัรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานไทย

1) ESCO จะต้องมีการด าเนินงานธุรกิจรูปแบบ ESCO มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยนบัจากวนัท่ีขึน้ทะเบียนเป็นบริษัท
จดัการพลงังานกบัสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม

2) ESCO จะต้องได้รับใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยท่ีใบรับรองฯ ดงักลา่วยงัไมห่มดอาย ุ

3) ESCO มีสถานะ “ต่อทะเบียน” ท่ีแสดงผลในเว็บไซต์ (www.thaiesco.org) เทา่นัน้ 
4) ESCO จะต้องไมอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาฟอ้งร้องหรือถกูด าเนินคดีทางกฎหมาย

22



23

ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานฉบับภาษาไทย

แนวทางการรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย



สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ใ น คู่ มื อ ก า ร ต ร ว จ ส อบ รับ ร อ ง
มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัท
จดัการพลงังานไทย (Code of Practice : 
COP) 
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**สามารถดาวนโ์หลดคูม่ือการขึน้ทะเบียนฯ ได้ที่ www.thaiesco.org และ

ผ่านลิงค์ใน Fanpage Facebook : ESCO Information Center**

http://www.thaiesco.org/


แนวทางระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังาน
ไทย

แนวทางการคดัเลือกบริษทัจดัการพลงังานดีเด่น

แนวทางการขึน้ทะเบียน/การต่ออายุใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

แนวทางการรบัรองมาตรฐานการ
ด าเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานไทย
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คณุสมบติัของบริษทัจดัการพลงังานในการเข้าร่วมคดัเลือก

การพิจารณาเพ่ือเข้าร่วมคดัเลือกเป็นบริษัทจดัการพลงังานดีเด่น (Excellent ESCO Awards) สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรมได้ก าหนดคณุสมบตัิของบริษัทจดั
การพลงังานท่ีมีสทิธ์ิในการเข้ารับการคดัเลือกและได้รับการพิจารณา โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ESCO ด าเนินการต่ออายุและได้รับใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานในปี 2562 จากสถาบนัพลงังานฯ เรียบร้อยแล้ว หรือ ท่ีมีสถานะ “ต่อทะเบียน”
แสดงผลในเว็บไซต์ thaiesco.org เท่านัน้

2. ESCO จะต้องผ่านการประเมินจากการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจดัการพลงังานไทยจากสถาบนัพลงังานฯ ประจ าปี 2562

3. ESCO ท่ีประสงค์เข้ารับคดัเลือกเป็นบริษัทจดัการพลงังานดีเดน่ (Excellent ESCO Awards) จะต้องเสนอรายชื่อสถานประกอบการเพื่อพจิารณารับรางวัล 
ESCO Project Awards อย่างน้อย 2 โครงการ และสถานประกอบการจะต้องได้รับรางวัล ESCO Project Awards อย่างน้อย 1 โครงการ และต้องไม่เป็น
สถานประกอบการท่ีได้รับรางวลั ESCO Project Awards มาก่อน รวมถึงต้องเป็นโครงการท่ีมีการท าสญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC) 
เท่านัน้

4. ESCO จะต้องเป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทจดัการพลงังานไทยประเภทสามญั

5. ESCO มีการด าเนินงานธุรกิจจดัการพลงังาน (รูปแบบธุรกิจ ESCO) มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยนบัจากวนัท่ีขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจดัการพลงังานกบัสถาบนั
พลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม

6. ESCO จะต้องไมอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาฟอ้งร้องหรือถกูด าเนินคดีทางกฎหมาย
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1. การด าเนินงานและผลงานที่ผ่านมาขององค์กร

2. ความสามารถด้านเทคนิค

3. คุณภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กร

4. ความสามารถด้านการเงิน

5. การค านึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คะแนนเกณฑ์การพจิารณา : ESCO ที่ได้รับ 80 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ (อ้างอิงจากป ี2561)

**ในปี 2562 คณะท างานโครงการฯ จะมีการพิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการคดัเลือกบรษิทั

จัดการพลังงานดีเด่นอีกครัง้ โดยสถาบันพลังงานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป**

หวัข้อพิจารณาการให้คะแนน
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องการคดัเลือกบริษทัจดัการพลงังานดีเด่น
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดท าเอกสารการเสนอรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น จะด าเนินการจัดส่ง

ให้เฉพาะบริษัทจัดการพลังงานท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น
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- แบบฟอร์มหน้าปกเอกสารประกอบการพจิารณา
- แบบเสนอรายช่ือเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นประจ าปี 2562
- แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร

ค าชีแ้จง
ส่วนที่ 1 คุณสมบัตขิองบริษัทจัดการพลังงาน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพจิารณาและการให้คะแนน
ส่วนที่ 3 การจัดท าเอกสาร
ส่วนที่ 4 การจัดส่งเอกสาร



Thank You 
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ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tel. 0-2345-1250-51, 081-921-9874 Fax. 0-2038-5065 

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

www.thaiesco.org, www.iie.or.th


