
 
 

 
 

 
 

แนวทางการเลือกใชบรกิาร ESCO ที่มีมาตรฐาน 

โดย 

นายรวิวัฒน พนาสันติภาพ 

คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

16 สิงหาคม 2562 

งานอบรมใหความรูดาน ESCO กับสถานประกอบการ 

โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม 
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บริษัทจัดการพลังงาน  
(Energy Service Company: ESCO) 
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 บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

 บริษัทที่ทําธุรกิจใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน   ใหบริการ
ครบวงจร  

 สิ่งสําคัญจะตองมีในการดําเนินงานของ ESCO 

EPC 

• สัญญาพลังงาน(Energy Performance Contract) 

M&V 

• การตรวจวัดและพิสูจนผล (Measurement and Verification) 
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การใหบริการครบวงจรของ ESCO 
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ESCO’s  
Full Service 

Energy Supply Contracting (Compensate for deficit) 
 Third Party Financing 

Variable Term Contracts 
One – Year Contracts 

Supplier Credit 

Equipment Leasing 

Consultant  
with Performance Base Payment 

Consultant  
with Fixed Payment 

High Risk 

Low Risk 

“What’s your 
risk tolerance?” 



 
 

 
 

 
 

ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ESCO 

ผูใหบริการ  บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) 
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ผูรับบริการ  ผูประกอบการตางๆ ท่ีตองการใชบริการดานการอนุรักษพลังงาน 
    และ/หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO  

แหลงทุน  ผูใหการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานและ/หรือ 

         พลังงานทดแทน ไดแก สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เปนตน 



 
 

 
 

 
 

รูปแบบสัญญาพลังงาน  
(Energy Performance Contract: EPC) 
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สัญญาพลังงานแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) 

• ผูรับบริการเปนผูลงทุนเอง  

• จัดทําสัญญาพลังงาน (EPC) ระหวางผูรับบริการกับ ESCO 

• มี ESCO รับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนใหผูรับบริการจะเทากับหรือมากกวาคาใชจาย
ที่ผูรับบริการจะตองจายในการลงทุน 

• ถาหากผลประโยชนสุทธิที่ดําเนินการไดจริงต่ํากวา 

    ที่กําหนดในสัญญาพลังงาน แลว ESCO  

    จะเปนผูออกเงินสวนที่ขาดใหกับผูบริการ  

• หากผลการประหยัดสูงกวาที่กําหนด ผูรับบริการ 

    ตองแบงวงเงินสวนที่ประหยัดนี้ใหกับ ESCO  
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 สัญญาพลังงานแบบแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) 

• รูปแบบน้ี ESCO เปนผูลงทุน  

• นําเอาผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการไดมาแบงผลประโยชนระหวาง ESCO กับผูรับบริการ  

   ตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน 

• สัดสวนของจํานวนเงินตอบแทนจากการ
ประหยัดพลังงานที่ตองแบงให ESCO จะ
มากกวารูปแบบแรก เพราะ ESCO ตอง
แบกรับความเสี่ยงและคาใชจายที่ไดลงทุน
ใหกอน 
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สัญญาพลังงานแบบการประกันคาพลังงาน  
(Guaranteed Rebate, Chauffage) 
• รูปแบบนี้ผูรับบริการหรือ ESCO เปนผูลงทุนก็ได  

• ESCO จะเปนผูรับประกันในการผลิตพลังงานตามราคาที่ตกลงใหกบัผูรับบริการ  

• ESCO จะเขาไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณจายพลงังานและเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบการจายพลงังานตลอดระยะเวลาในสญัญา  

• ผูรับบริการมีหนาที่จายเงินตอบแทนเปนคาพลงังานตามขอตกลงในสัญญา 

• สัญญาลักษณะนี้มักจะมีระยะเวลาที่นานกวา 

   สัญญาการประหยัดพลงังานทั้งสองแบบกอนหนานี ้ 

   การประหยัดพลังงานจะมีมากกวาเพราะวา ESCO  

   ตองลงทุนและดูแลระบบ พรอมทั้งแบกรับความเสี่ยง 

   และคาใชจายที่ไดลงทุนใหกอน 
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ความแตกตางระหวาง  
ESCO กับSupplier/Advisor 
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Analyze energy consumption, design and 

inspect construction 

   

Advise financial arrangement    

Equipment warranty    

Guaranteed project’s efficiency    

Compensate for deficit    

Measurement & Verification    

Operating and Maintenance    
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ความแตกตางระหวาง ESCO  

กับ Supplier/Advisor 



 
 

 
 

 
 

แนวทางการเลือก ESCO  
ที่มีมาตรฐาน  
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การพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO   
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ป 2556 

ป 2557 

ป 2558 

ป 2559 

ป 2561 

กําหนดมาตรฐาน ESCO  

และมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO 

ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ 

การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการทํางาน 

ของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

• 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 

• ปรับปรุงเปนมาตรฐานการดําเนินงานของ 

       บริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)  

       จากการทําโครงการนํารองฯ ในป 2559 

• นํา CoP ไปใชงานจริง โดยประเมิน ESCO 

       และออกใบรับรอง CoP Certificate  



 
 

 
 

 
 

ติดตามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรฐานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

สถาบันพลังงานฯ และสมาคมฯ รวมกันกําหนดมาตรฐาน

การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลงังานไทย  

(Code of Practice: CoP)  

และจัดทําหลักเกณฑ การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ

ดําเนินงานฯ 

ประเมินตรวจสอบการนํามาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP)  

ไปใชงานจริงตั้งแต ป 2558, 2559 และป 2561 

แตงต้ังคณะผูประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจ ESCO จากหนวยงาน ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไดแก 

สถาบันพลังงานฯ กฟผ. กฟภ. กฟน. และหนวยงานภาครัฐ  มารวม

ประเมินและใหคําปรึกษา 

แนวทางการดําเนินงาน 

15 

การพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO   



 
 

 
 

 
 

คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

1 

2 

คุณสมบัติ ESCO  
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1. คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

ลงนามระหวาง 

บริษัทจัดการพลังงานและ

ผูประกอบการ 

1.1 สัญญาพลังงาน  

(Energy Performance 

Contract - EPC) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

วัตถุประสงคของสัญญา 

วิธีการดําเนินการตามโครงการ 

การรับประกันผลประหยัด/แบงผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน 

การจัดการพลังงานตามโครงการ 

ระยะเวลาการรับประกนัผลตอบแทน/ผลประโยชน 

การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา 

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ คาปรับ 

การรับผิดชอบคาเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน 
17 



 
 

 
 

 
 

1. คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

วัตถุประสงคของรายงาน  1 

1.2 รายงานการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report) ประกอบดวย 

ขอมูลกระบวนการผลิตและการใชพลังงาน 2 

รายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงาน 3 

การวิเคราะหผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลังงาน 4 

การออกแบบและวิเคราะหทางเทคนิคของมาตรการอนุรักษพลังงาน  5 

การวิเคราะหทางการเงินของมาตรการอนุรักษพลังงาน  6 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 7 

การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 8 

การดําเนินการตามขอกําหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวของ 9 

แผนการดําเนินงานโครงการ   10 
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6. จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล

ประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัด

และพิสูจนผลการใชพลังงาน 

5. ตรวจวัดและวิเคราะหการใช

พลังงานกอนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง 

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และ

เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ได

มาตรฐานสากล  

1. จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล

ประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพ่ือเปน

สวนหนึ่งของสัญญา  

2. แสดงขอมูลพลังงานและ

รายละเอียดมาตรการและของสถาน

ประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ  

3. เลือกแนวทางการตรวจวัดและ

พิสูจนผลประหยัดที่เหมาะสม และ

จัดทํา M&V Plan  

M&V 

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

2.1 ความสามารถทางดานเทคนคิ 

2.2 ความรับผิดชอบตอความ

เสี่ยงทางเทคนคิ 
2.5 ความสามารถทางการเงิน 

(Financial Performance) 

2.3 มีความสามารถในการจัดหา

แหลงเงินทนุตามความตองการของ

สถานประกอบการ 

2.4 ความสามารถของบุคลากร 
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• เพื่อเปนแนวทางที่จะใชสําหรับการดําเนินงานโครงการ

ดานอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO  

• เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได

มาตรฐานและเปนที่ยอมรับเทียบเทาสากล 

• เพ่ือใหสถานประกอบการ และสถาบันการเงินเกิด

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ESCO และการใหบริการ

อยางมืออาชีพ 

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย  
(Code of Practice : CoP) 
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มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย  
(Code of Practice : CoP) 

1. การสํารวจและวิเคราะหการใชพลงังาน 6. ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยดั/

คุณภาพอุปกรณ/ความชํารุดหายของอุปกรณ 

5. การตรวจวัดพิสจูนผลการประหยดั 

/แบงปนผลการประหยดัพลงังาน 
2. การเสนอโครงการทีมี่ความเหมาะสม 

3. การจัดทําสัญญาพลงังาน 
(Energy Performance Contact: EPC) 

4. การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ

เคร่ืองจักรอุปกรณ 
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มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย  
จะตองมีขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ ดังนี้ 

แสดงขั้นตอนการดําเนินงานของ ESCO ต้ังแตชวงการพัฒนาโครงการไปจนถึงชวงการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

แผนการดําเนินโครงการ 

มีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงของการดําเนินการตามแผนงานอยางชัดเจน 

แผนผังโครงสรางการบรหิารโครงการ 

มีการประชุมเร่ิมตนโครงการเพ่ือหารือชี้แจงทําความเขาใจระหวางสถานประกอบการและ ESCO และการและกําหนดวิธีการ

รายงานความกาวหนาโครงการ   

รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการ 

จัดทําเอกสาร คูมือการใชงาน และเอกสารฝกอบรมเพ่ือใหผูประกอบการสามารถเดินเคร่ือง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณใหทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

เอกสาร คูมือการใชงาน และเอกสารฝกอบรม 
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ปจจุบันสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในคูมือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

24 

Download เอกสารเพ่ิมเติมไดที่ www.thaiesco.org  

ในหัวขอ “เอกสารดาวนโหลด”หรือ  

Facebook Fanpage : ESCO Information Center 

http://www.thaiesco.org/


 
 

 
 

 
 

ผลการดําเนินงานในการประเมินเพือ่รับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO  

• สรุปรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานท่ีเขารวม
และผานการประเมินในโครงการตัวอยางการ
นํามาตรฐานบริ ษัทจัดการพลั งงานไทย 
(Code of Practice) ไปใชงานจริง ประจําป 
2558 
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ลําดับที่ หมายเลขที่ข้ึนทะเบียน ช่ือบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A003 บริษัท บ.ีที.เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

2 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

3 

A010 บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน ซีสเต็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ 

โซลูช่ัน จํากัด 

4 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

5 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวช่ัน จํากัด 

6 A021 บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จํากัด 

7 A026 บริษัท สมารท เอ็นเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด 

8 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

9 A032 บริษัท เพาเวอรแอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ผานการประเมินในโครงการตัวอยาง

การนํามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) 

ไปใชงานจริง ประจําป 2558 โดยมีผลระยะเวลา 1 ปเทานั้น  



 
 

 
 

 
 

ผลการดําเนินงานในการประเมินเพือ่รับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO  

• สรุปรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานท่ีเขา
รวมและผานการประเมินในโครงการ
ตัวอยางการนํามาตรฐานบริษัทจัด
การพลังงานไทย (Code of Practice) 
ไปใชงานจริง ประจําป 2559  
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ลําดับที่ 
หมายเลขที่ข้ึน

ทะเบียน 
ช่ือบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

2 
A010 บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูช่ัน จํากัด 

3 A015 บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 

4 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวช่ัน จํากัด 

5 A023 บริษัท เครสโก คอรปอเรช่ัน จํากัด 

6 A026 บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด 

7 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

9 A032 บริษัท เพาเวอรแอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

10 A057 บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ผานการประเมินในโครงการ

ตัวอยางการนํามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 

Practice : CoP) ไปใชงานจริง ประจําป 2559 โดยมีผลระยะเวลา 1 

ปเทานั้น  



 
 

 
 

 
 

ผลการดําเนินงานในการประเมินเพือ่รับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ ESCO  

• สรุปรายชื่อ ESCO ท่ีผานการประเมินการ
ตรวจสอบรับรองฯ และไดรับใบรับรองการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(CoP Certificate) ประจําป 2561 

27 

ลําดับที่ หมายเลขที่ข้ึนทะเบียน ช่ือบริษัทจัดการพลังงาน 

1 A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

2 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

3 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวช่ัน จํากัด 

4 A021 บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 A023 บริษัท เครสโก คอรปอเรช่ัน จํากัด 

6 A026 บริษัท สมารท เอนเนอย ีเซฟวิ่ง 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 ใหแกบริษัทจัดการพลังงานที่ผานการประเมินเรียบรอย

แลว โดยใบรับรองมีอายุ 1 ป ซึ่งออกให ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

มีผลถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  



 
 

 
 

 
 

Contact Us 

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

E-mail: admin@thaiesco.org 

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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