
แนวทางการจัดทำ
ระบบรับรองการดำเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานไทย
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์์พลังงานและพลังงานทดแทน

สำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษััทจัดการพลังงาน (ESCO)
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 ปจจุบันบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ไดเขามามีบทบาทในการดําเนิน

โครงการดานการอนรุกัษพลังงานและพลงังานทดแทนในภาคอตุสาหกรรมและอาคารธรุกจิในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 

ทั้งในดานการใหบริการที่ครบวงจร การรับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการและชดเชยสวนตางหากผลที่

ไดรับไมเปนไปตามขอตกลงตามสัญญา รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับโครงการดานพลังงาน แตยังมีสถาน

ประกอบการอีกหลายแหงขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนโดยใชกลไก

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว

จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใตโครงการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผูประกอบการดวยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  ซึ่งไดรับ

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน  โดยจัดทําเอกสาร “แนวทาง

การจัดทําระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย” ฉบับนี้ เพื่อเผยแพรขอมูลใหแกบริษัท

จัดการจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐและเอกชน  รวมถึงผู สนใจทั่วไป  ไดศึกษาและ

ทราบถึงแนวทางการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานต้ังแตการขึ้นทะเบียน การตอ

อายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน  รวมถึงการกําหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code 

of Practice : CoP)  โดยสงเสริมใหบริษัทจัดการพลังงานมีการนํามาตรฐานไปประยุกตใชในการดําเนินงาน 

เพื่อใหบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ และเปนการติดตามการดําเนินงานของบริษัท

จัดการพลังงานตามกรอบมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว  ตลอดจนผลักดันใหบริษัทจัดการพลังงานที่ผานการ

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานฯ ไดเขารับการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน  ซึ่งจะเปน

ตัวอยางใหกับบริษัทจัดการพลังงานรายอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพหนวยงานของตนเองและดําเนินการอยาง

มืออาชีพ ใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

 สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ขอขอบคุณกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ รวมถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง บริษัทจัดการพลังงาน และสถาบันการเงิน รวมถึง

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับความรวมมือในการใหขอมูล รายละเอียด และขอเสนอแนะตางๆ อันเปน

ประโยชนตอการจัดเอกสารฉบับนี้ดวยดีตลอดมา 

คํานํา

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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ข้อมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน

1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

 เปนธุรกิจท่ีใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ใหบริการครบวงจร โดย

การบริการจะครอบคลมุถงึ การใหคําปรกึษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวศิวกรรม 

วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน 

การจดัหาแหลงเงนิทนุสาํหรบัโครงการดานพลงังาน เปนตน โดยบรกิารของ ESCO จะตองมีสญัญารบัประกนั

ผลการดําเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลการดําเนินการอยางชัดเจน อันถือเปนหลักสําคัญยิ่ง

ของการดําเนนิธรุกิจนี ้ทัง้นี ้เพือ่เปนการสรางความมัน่ใจวาความเสีย่งดานเทคนคิของโครงการพลังงานไดถกู

รับประกันโดย ESCO อยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ

 โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบดวยผูเกี่ยวของ 3 สวน ไดแก

 • ผูใหบริการ ไดแก บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)

 • ผูรับบริการ ไดแก ผูประกอบการตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอาคารที่ตองการใชบริการ

  ดานการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO 

 • แหลงเงินทุน เปนผูใหการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน 

  ไดแก สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เปนตน

1.2 การใหบริการของบริษัทจัดการพลังงาน

 • ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน 

 • จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบดานวิศวกรรม

 • การจัดหาเงินทุนสนับสนุนสําหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ

 • จัดหาหรือชวยจัดหาอุปกรณ การติดตั้ง การกอสราง การควบคุม และการซอมบํารุง

 • การบริหารโครงการ

 • ตรวจสอบและประเมินผลประโยชนสุทธิดานพลังงานของโครงการ

 • ฝกอบรม และใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน

 • รับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการ

 • ชดเชยสวนตางกรณีผลการผลประโยชนสุทธิของโครงการไมเปนตามขอตกลง

 1.2.1 การใหบริการกรณีที่รวมดานการเงินและการบริหารโครงการ

 การใหบริการแบบนี้จะครอบคลุมการใหบริการทุกประเภทตามขอ 1.2 กรณีนี้ สถานประกอบการ จะ

ให ESCO เปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการท้ังหมด ซ่ึงเหมาะสําหรับสถานประกอบการท่ีไมมีความ

พรอมดานการเงิน ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ 

 1.2.2 การบริการกรณีไมรวมดานการเงินและการบริหารโครงการบางสวน

 กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการบางสวนตามขอตกลง  ใน

ขณะที่ ESCO จะดูแลบริการดานที่เหลือ ซ่ึงทางเลือกนี้ เหมาะสําหรับสถานประกอบการ ที่มีความพรอมดาน

การเงินและบุคลากรที่ความพรอมในดานบริหารโครงการ และการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
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1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน

 • ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ

 • ความสามารถในการตรวจวัดการใชพลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ

 • การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ไดแก การตรวจวัด, การออกแบบดานวิศวกรรม, การบริหารโครงการ, 

  การเริม่เดนิเครือ่ง, การบรหิารพลงังาน (รวมถงึ O&M ของอปุกรณและเทคโนโลย)ี และการฝกอบรม

 • สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจนผลประโยชนสุทธิดานพลังงานที่ไดรับ

 • สามารถใหความชวยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ

1.4 รูปแบบสัญญาพลังงาน

 สัญญาพลังงานเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายการ

อนรุกัษพลงังาน/พลงังานทดแทน และยังทาํใหเจาของสถานประกอบการเกดิความมัน่ใจในการลงทนุในโครงการ  

สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหวางบริษัทจัดการพลังงาน และเจาของสถานประกอบการ ซึ่งจะมี

ผลบังคับใชตั้งแตการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยตองระบุรายงานการตรวจ

วัดและพิสูจนผล (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมีชดเชยสวนตางในกรณีที่

ผลประโยชนท่ีไดรับไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการกําหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถ

ประหยัดไดเมื่อเทียบกับระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิต เคร่ืองจักร 

อุปกรณ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดําเนินการ โดยจะระบุระดับการใชพลังงานปกติไวในสัญญาพลังงานดวย

 ระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใชพลังงานที่เปนอยูในกระบวนการ

ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ ของสถานประกอบการในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยจะตองพิจารณาสภาพของการ

ผลิตและการซอมบํารุงดวย เชน ภาระ (Load) ในการทํางานของกระบวนการผลิต เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ มี

ลักษณะอยางไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนโดย

บรษิทัจดัการพลงังานนัน้ บรษิทัจัดการพลงังานจาํเปนทีจ่ะตองหาคาระดับการใชพลงังานปกติในแตละมาตรการ

อนุรักษพลังงานใหได โดยคํานึงถึง

 • ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ วามีการแปรผัน หรือ มีคาคงที่ 

 • ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีปจจัยอื่นๆ แปรผัน

 • ระยะเวลาที่จะตองใชในการวัด

 กรณีที่ระดับการใชพลังงานปกติเกิดการเปล่ียนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุวาคูสัญญาแตละฝายจะ

ตองดาํเนนิการอยางไร  มกีารปรบัแก (Adjusted) คาระดบัการใชพลงังานปกต ิ(Baseline Energy Use) อยางไร 

สัญญาฉบบันีจ้ะชวยใหเจาของสถานประกอบการเกดิความมัน่ใจวาสามารถประหยดัพลงังานไดเปนคาทีแ่นนอน

จนสิ้นสุดโครงการถาชวงเวลาใดการประหยัดพลังงานไมเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาพลังงาน  บริษัทจัดการ

พลังงานซึ่งเปนคูสัญญานั้นจะเปนผูรับผิดชอบและจะตองจายเงินสวนที่ประหยัดไมไดในเดือนนั้นใหแกเจาของ

สถานประกอบการ  
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 ในทีน่ี ้สญัญาพลงังาน แบงออกเปน 3 รูปแบบ คอื สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกนัผลประโยชนสุทธิ

ของโครงการ สัญญาพลงังานรปูแบบแบงผลประโยชนสุทธขิองโครงการ และสัญญาการประกันคาพลังงาน หรือ

ตนทุนสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.4.1 รูปแบบรับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 

 โดยทั่วไปเรียกวา Guaranteed Saving ซ่ึงผูรับบริการเปนผูลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการ

ดาํเนินงานของโครงการอนรุกัษพลงังาน และ/หรอืพลงังานทดแทน พรอมกบัมกีารจดัทาํสญัญาพลงังานระหวาง

ผูรับบริการกับ ESCO โดยประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการไดจะเทากับหรือมากกวา

คาใชจายที่ผูรับบริการจะตองจายในการลงทุน 

 ถาหากผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดจริงตํ่ากวาผลประโยชนสุทธิที่กําหนดใน

สัญญา แลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนที่ขาดใหกับผูรับบริการ 

 1.4.2  รูปแบบแบงผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Shared Saving) 

 โดยท่ัวไปเรียกวา Shared Saving ซึ่ง ESCO เปนผูลงทุน และรับความเสี่ยงคาใชจายที่ไดลงทุนกอน

แลวนําเอาผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการไดมาแบงผลประโยชนระหวาง ESCO กับผูรับ

บริการ ตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน

 1.4.3 รปูแบบอืน่ๆ อาท ิการประกนัคาพลงังาน หรือตนทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ 

Chauffage) 

 การประกนัคาพลงังาน หรอืตนทนุสาธารณปูโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage) คอื ESCO 

จะเปนผูรับประกันในการผลิตพลังงานราคาตามทึ่ตกลงใหกับผูรับบริการ โดย ESCO จะเขาไปปรับปรุงติดตั้ง

อุปกรณจายพลังงานและเปนผูปฏิบัติการจายพลังงาน โดยผูรับบริการมีหนาท่ีจายเงินตอบแทนเปนคาพลังงาน

ตอหนวย สัญญาลักษณะน้ีมักจะมีระยะเวลาที่นานกวาสัญญาพลังงาน (EPC) ทั้งสองแบบกอนหนานี้ การ

ประหยัดพลังงานจะมีมากกวาเพราะวา ESCO ตองลงทุนและดูแลระบบ พรอมทั้งแบกรับความเสี่ยงและ

คาใชจายที่ไดลงทุนให กอนที่จะโอนสินทรัพยทั้งหมดเปนของผูรับบริการเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
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ระบบรับรองการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย

2.1 แนวทางการดําเนินงาน

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ไดดําเนินการพัฒนาระบบ

รับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยใหมีขั้นตอนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อใหบริษัท

จัดการพลังงานไดมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพไดอยางมีมาตรฐาน โดยระบบรับรองฯ ดังกลาว

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียน / การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 - การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 สําหรับผูที่ประกอบธุรกิจการออกแบบ พัฒนา  และใหบริการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

วิศวกรรมและการบริหาร ซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการดานพลังงาน หรือการดําเนิน

มาตรการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน มีความสนใจในธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO) ตองการขึ้นทะเบียน

กับสถาบันพลังงานฯ เพื่อสรางความมั่นใจในการบริการใหกับสถานประกอบการ รวมถึงสถาบันการเงิน หรือ

แหลงเงินทุนตาง ๆ หรือการไดรับสิทธิประโยชนจากภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับโครงการดานพลังงาน 

 โดยบริษัทที่ผานการขึ้นทะเบียนฯ จะมีการทํา “บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษ

พลังงานโดยใชระบบ ESCO” รวมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

จะไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Certificate) จํานวน 2 ฉบับ 

ประกอบดวย ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ซึ่งใบรับรองฯ จะมีอายุนับตั้งแตวันที่ขึ้น

ทะเบียนฯ และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ขึ้นทะเบียนฯ เชน บริษัท A ไดขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการ

พลังงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหากใบรับรองฯ หมดอายุบริษัท

จดัการพลงังานจะตองดาํเนนิการตออายใุบรบัรองฯ ดังกลาว ซ่ึงจะเปนขัน้ตอนการดําเนนิงานทีจ่ะกลาวถงึตอไป

 ท้ังนี้ การข้ึนทะเบียนฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในเอกสารชุดนี้หัวขอ  “แนวทางการ

ขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน”  หรือทางเว็บไซต thaiesco.org  ดําเนินการโดยสถาบันพลังงานฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
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 - การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 สําหรับบริษัทจัดการพลังงานท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ จะตองดําเนินการตอ

อายใุบรบัรองการเปนบรษิทัจดัการพลงังานลวงหนาเปนระยะเวลา 30 วนั กอนวนัหมดอายทุีร่ะบไุวในใบรบัรองฯ 

(ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป) โดยจะตองยื่นแบบคําขอตออายุใบรับรอง ESCO และจัดสงผลการดําเนิน

โครงการที่ไดจัดทําในรูปแบบ EPC ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสอยางนอย 1 โครงการ โดยเปนผลการ

ดาํเนนิโครงการทีเ่กดิขึน้ในระหวางวนัที ่1 ธนัวาคมของปกอนหนา ถงึ 30 พฤศจิกายนของปปจจุบนั เพ่ือใชเปน

เอกสารประกอบการขอตออายุใบรับรองฯ ในปถัดไป 

 ซึง่การตออายใุบรบัรองฯ จะมกีารแบงสถานะบรษิทัจดัการพลงังานออกเปน 4 สถานะ คอื ตอทะเบยีน 

รอตอทะเบียน ไมตอทะเบียน และถอดถอน เพื่อใหบริษัทจัดการพลังงานมีแนวทางปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

การไดรบัสทิธปิระโยชนในการมสีวนรวมกบังานหรอืกจิกรรมของสถาบนัพลังงานฯ ตลอดจนสรางความนาเชือ่ถือ

ตอผูประกอบการในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ESCO 

 โดยรายละเอียดของขอกําหนดการควบคุมคุณภาพฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในเอกสาร 

“แนวทางการจัดทําระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน” หัวขอ “แนวทางการตออายุ

ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน”  หรือทางเว็บไซต thaiesco.org  ที่ดําเนินการโดยสถาบันพลังงานฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ

 ทั้งนี้ การออกใบรับรองฯ ของข้ันตอนที่ 1 ใหสําหรับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

จะไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Certificate) ซ่ึงเปนรูปแบบ

เดยีวกนั โดยเปนการรบัรองวา “บริษัทของทานไดดําเนนิธรุกิจจัดการพลงังาน (ESCO) จริง” มใิชการรบัรอง

อุปกรณหรือเทคโนโลยีของบริษัทจัดการพลังงานรายนั้นๆ 

 • ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

  (Code of Practice : CoP)

 จากขั้นตอนที่ 1 สําหรับบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ มีความประสงคที่จะ

ขอใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) จะตองเขาสูกระบวน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานฯ โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

ESCO เปนผูประเมินทั้งในดานตางๆ เชน การบริหารโครงการ ดานเทคนิค ดานการเงิน ดานบุคลากร ซึ่งบริษัท

จัดการพลังงานที่ผานการประเมิน จะไดรับ CoP Certificate แสดงดังภาพที่ 5 ซ่ึงมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ออก

ใบรบัรองฯ โดยสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เติมไดในเอกสาร “แนวทางกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

การดาํเนนิงานของบรษิทัจดัการพลงังานไทย” ในบทที ่2 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนนิงานของบริษัท

จัดการพลังงานไทย และบทท่ี 3 การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดที่ www.thaiesco.org หัวขอ “เอกสารดาวนโหลด”
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 • ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent ESCO Awards)

 สําหรับบริษัทจัดการพลังงานที่ผานการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

(ข้ันตอนที่ 2) สามารถมีสิทธิ์เสนอรายชื่อเขารวมคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน ซึ่งหากผานเกณฑการ

ใหคะแนนของการคัดเลือกดังกลาวจะไดรับโลประกาศเกียรติคุณบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent ESCO 

Awards) ในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair โดยผูเขารวมคัดเลือกสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

“คูมือการจัดทําเอกสารการเสนอรายชื่อเขารวมคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent ESCO 

Awards)” หรือผูท่ีสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในเอกสาร “แนวทางการจัดทําระบบรับรองการดําเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงาน”  หัวขอ “การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดน”  ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันพลังงานฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ

ภาพที่ 1 ระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 3 ขั้นตอน

บริษัทที่มี
ความประสงค์

จะขอขึ้นทะเบียน
เป็น ESCO
(ยื่นเอกสาร

ขอขึ้นทะเบียน)

• ขึ้นทะเบียน ESCO ตามหลักเกณฑ
 ที่กำหนด หรือ ESCO ที่ขึ้นทะเบียน
 แลวตองดำเนินการตออายุใบรับรอง
 การเปนบริษัทจัดการพลังงานทุกป

• สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรอง
 การเปนบริษัทจัดการพลังงานให
 สำหรับผูท่ีผานการข้ึนทะเบียนฯ หรือ
 ผู ที ่ดำเนินการตออายุใบรับรองฯ 
 ตามหลักเกณฑที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 1
การขึ้นทะเบียนเป็น ESCO/

การต่ออายุใบรับรอง
การเป็น ESCO

• ESCO ท่ีผานการประเมินมาตรฐานฯ 
 และไดรับใบรับรองมาตรฐานการ
 ดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
 ไทย จะมีสิทธ์ิเสนอช่ือเขารับคัดเลือก
 เปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน

• หากผานเกณฑการคัดเลือก ESCO
 จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณบริษัท
 จัดการพลังงานดีเดน (Excellent
 ESCO Awards) 

ขั้นตอนที่ 3
การคัดเลือก ESCO ดีเด่น

ESCO

• ESCO ที่ขึ้นทะเบียนแลวเขารวมการ
 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนิน
 งานตามหลักเกณฑที่กำหนด

• สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรอง
 มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท
 จัดการพลังงานไทยสำหรับผูที่ผาน
 การประเมินมาตรฐานฯ ตามเกณฑ
 ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2
การตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานการดําเนินงาน
ของ ESCO
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ใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

บริษัท ............................................ จำกัด

ไดผานการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยประจำป 2563

ออกให ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 และมีผลถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564

( นายหิน นววงศ )

ประธานคณะทำงาน

โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผูประกอบการดวยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ใบรับรองเลขที่ CoO/A000/2563

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สำนักงานตั้งอยู เลขที่ ..............................................................................................................



2.2 การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 ปจจุบันมีหลายบริษัทท่ีตองการแสดงตนเปนบริษัทจัดการพลังงาน  โดยตองการใหมีสถาบันหรือ

หนวยงานที่เปนที่ยอมรับมาเปนผูรับรองให เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับสถานประกอบการรวมไปถึง สถาบัน 

การเงิน และแหลงเงินทุนตาง ๆ สําหรับผูที่จะย่ืนขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน  สถาบันพลังงาน

เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมตาง ๆ 

ในการดําเนินการข้ึนทะเบียน และจะมีการจัดทํา “บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษพลังงานโดย

ใชระบบ ESCO” ระหวางสถาบันพลังงานฯ กับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อทําความรวมมือแนวทาง

การดาํเนนิงานรวมกนั หลงัจากนัน้ สถาบนัพลังงานฯ จะดาํเนนิการออกใบรับรองการเปนบริษทัจัดการพลังงาน

จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ (ตัวอยางใบรับรองดังภาพ

ที่ 4)

 1) คุณสมบัติของผูยื่นขอขึ้นทะเบียน

   1.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใน

 การประกอบธุรกิจการออกแบบ พัฒนา และใหบริการเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกดานวิศวกรรม

 และการบริหาร ซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการดานพลังงาน การบริหารการ

 ปฏิบัติการ การดูแลขั้นพื้นฐาน และการใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ และดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกลุม

 และประเภทตาง ๆ ทัง้หลายของเครือ่งใช เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร เคร่ืองประกอบ ส่ิงประดิษฐและชิน้สวน

 ของเคร่ืองมือเครื่องใชของการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ซ่ึงหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

 ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมเกิน 3 เดือน นับต้ังแตวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงาน

 เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 

 2) เกณฑสําคัญในการขึ้นทะเบียน

   2.1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท

   2.1.1) บริษัทตองมีการดําเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนิติบุคคลตามขอ 1.1 มาแลวอยาง

  นอย 3 ป

   2.1.2) บรษิทัตองมีทนุจดทะเบยีนไมต่ํากวา 5 ลานบาท* โดยมหีนังสือรับรองการจดทะเบยีน

  นิติบุคคลยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน

   *หมายเหตุ : สําหรับบริษัทที่ติดตอยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ กอนป 2561  จะใชเงื่อนไขทุนจด

  ทะเบียนไมตํ่ากวา 1 ลานบาท

   2.1.3) บริษัทตองมีประสบการณหรือผลงานในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานและ/

  หรอืพลงังานทดแทน โดยมกีารจดัทาํ Energy Audit, การจัดหาอปุกรณ หรอืมกีารดาํเนนิการตดิตัง้

  อุปกรณแลวเสร็จอยางนอย 5 โครงการ

   2.1.4) บริษัทตองมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)  ใน

  สาขาทีเ่กีย่วของกบัมาตรการอนรุกัษพลงังานทีบ่รษิทัใหบรกิาร ไดแก สาขาไฟฟา และสาขาเครือ่งกล 

  ซึ่งทํางานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน ประจําอยูในบริษัท
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   2.2) ขอมูลของโครงการอางอิงที่ดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO 

  อยางนอย 1 แหง (สําหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน)

   2.2.1) บรษิทัจะตองมกีารดําเนินการโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนใหแกสถาน

  ประกอบการในรูปแบบ ESCO โดยมสีญัญาพลงังาน (Energy Performance Contract: EPC) 

  อยางนอย 1 โครงการ โดยมูลคาของโครงการจะตองไมตํ่ากวา 500,000 บาทตอโครงการ ซึ่งตองมี

  การตรวจวัดและพิสูจนผลพรอมรายงานผลอยางชัดเจนและเปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยจะตองเปน

  โครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา 6 เดือน และ

  มีการแสดงรายละเอียดโครงการใหครบถวน

   2.2.2) จากขอ 2.2.1) สัญญาท่ีแนบในโครงการอางอิงสําหรับการยื่นขอข้ึนทะเบียน ตอง

  เปนสัญญาที่ทําขึ้นอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไทย โดยในสัญญาพลังงานที่เปนการ

  ดําเนินงานรูปแบบ ESCO จะตองระบุรูปแบบสัญญาใหชัดเจนวาเปนสัญญารับประกันผลประโยชน

  สุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) หรือรูปแบบสัญญาแบงผลประโยชนสุทธิของโครงการ 

  (Shared Saving) หรือสัญญารูปแบบอื่น ๆ เชน การประกันคาพลังงาน หรือตนทุนสาธารณูปโภค 

  (Guaranteed Rebate/Chauffage) เปนตน และตองระบุวัตถุประสงคของสัญญาใหชัดเจนวาเปน

  การดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน และ/หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/

  หรือเปนโครงการลดคาใชจายดานพลังงานอื่น ๆ โดยเงื่อนไขสําคัญในสัญญาแตละรูปแบบแบงออก

  เปน 3 กรณี ดังนี้ 

   • กรณีที่เปนสัญญารูปแบบการรับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Guaranteed 

  Saving) จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้

   - ตองกาํหนดเงือ่นไขการรบัประกนัผลประโยชนสทุธขิองโครงการ อยางชดัเจน และระบุมูลคา

  ผลตอบแทนที่ไดและผลประโยชนสุทธิของโครงการที่รับประกัน โดยอาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนด

  เปนสูตรคํานวณที่ชัดเจน

   - ตองกาํหนดเงือ่นไขและวธิกีารชาํระเงินชดเชยใหแกผูประกอบการในกรณทีีต่างจากขอตกลง

  ในสัญญา 

   • กรณีที่เปนสัญญารูปแบบแบงผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Shared Saving) จะตอง

  มีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้

   - ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและกําหนดผลตอบแทนจากการดําเนิน

  โครงการฯ  ซ่ึงเปนเงินที่ไดจากการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน  ที่เปนที่ยอมรับทั้งสถาน

  ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน

   - ตองมีการระบุขอตกลงที่จะชําระคาตอบแทนจากผลประโยชนสุทธิของโครงการ  ระหวาง

  สถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน

   - ตองมีการกาํหนดการชาํระเงินของสถานประกอบการใหแกบรษิทัจัดการพลงังานอยางชดัเจน 

  และกําหนดเงื่อนไขหากผูประกอบการมีการชําระเงินลาชาใหแกบริษัทจัดการพลังงาน
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   นอกจากนี ้ในสญัญาท้ังรปูแบบรบัประกนัผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Guaranteed Saving) 

  และแบงผลประโยชนสทุธขิองโครงการ (Shared Saving) หากมกีารเปล่ียนแปลงจํานวนเงินหรือสูตร

  คํานวณจํานวนเงินการประกันในภายหลัง จะตองมีหนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร โดย

  ตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาทั้งสองฝายและจัดทําเปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหน่ึงของ

  สัญญา รวมถึงในสัญญาตองมีการตกลงดานการเดินเคร่ืองจักรและบํารุงรักษา (Operation and 

  Maintenance) ตามระยะเวลาการรับประกัน 

   • กรณีที่เปนสัญญารูปแบบอื่น ๆ เชน การประกันคาพลังงาน หรือตนทุนสาธารณูปโภค 

  (Guaranteed Rebate/ Chauffage) จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้

   - หากเปนสญัญาพลงังานรปูแบบการประกนัคาพลงังาน หรือตนทุนสาธารณปูโภค ตองกาํหนด

  ปริมาณขั้นตํ่า คุณสมบัติขั้นตํ่า และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิต

  พลังงานราคาตามที่ตกลงใหสถานประกอบการ

   2.2.3) จากขอ 2.2.1) การตรวจวดัและพสูิจนผลประหยดัพรอมรายงานผลนัน้ จะตองมกีาร

  ลงนามยอมรับผลการตรวจวัดฯ จากสถานประกอบการ โดยจะตองครอบคลุมขอมูลดังนี้

   - จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประโยชนสุทธิของโครงการ โดยแนบทายสัญญา

  พลังงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งของสัญญา

   - แสดงขอมลูพลังงานและรายละเอยีดมาตรการของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวดัฯ

   - เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลที่เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan 

   - แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ไดมาตรฐานสากล

   - ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

   - จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล  พรอมรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล

  ที่ไดรับ

12



 3) ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

ภาพที่ 2 Flow Chart แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

การดําเนินการบนเว็บไซต์ 
www.thaiesco.org โดย

ผู้ขอยื่นขึ้นทะเบียน

เอกสารถูกตองครบถวน

1 วัน ทำการ

1 วัน ทำการ

1 วัน ทำการ

3 วัน ทำการ

2 วัน ทำการ

7 วัน ทำการ

7 วัน ทำการ

รวม
8 วัน ทำการ

ยื่นคำขอ พรอมเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไข

สามารถขึ้นทะเบียน ESCO ได
พรอมชำระคาธรรมเนียม และทำ
บันทึกขอตกลง (MOU) รวมกัน

ระหวาง สถาบันพลังงานฯ 
กับผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน

จัดทำหนังสือรับรองการเปน
บริษัทจัดการพลังงานเสนอ

ผูมีอำนาจที่สถาบันพลังงานฯ
ไดมอบหมายใหลงนาม

เอกสาร
ไมถูกตองกรณีมี

ขอสงสัย
เพิ่มเติม

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
หรือติดตอสอบถาม

เพิ่มเติมกับ
สถาบันพลังงานฯ

ไมผาน

ผานตามเงื่อนไข

สมัครสมาชิก ประเภท “ผูใหบริการ”

พิมพรายละเอียดแบบคำขอขึ้นทะเบียนจากเว็บไซต
เพื่อใชเปนใบปะหนาในการยื่นขึ้นทะเบียน

ตอบคำถามในแบบคัดกรอง
คุณสมบัติการดำเนินธุรกิจ ESCO

การดําเนินการของสถาบัน
พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม

เสนอเอกสารตอคณะกรรมการ สงเอกสารเพิ่มเติม
ไมสามารถขึ้นทะเบียนได

แจงผลการตรวจสอบ
นัดประชุมเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานที่จริง
(ตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ)

แจงใหติดตอขอรับใบรับรอง
การเปนบริษัทจัดการพลังงาน
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 4) สิทธิประโยชนในการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

   4.1) การประชุมเครือขายบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ เพื่อเปนชองทางการ

 รบั-สงขอมลูขาวสารสทิธิประโยชนของ ESCO จากภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของ รวมถงึการแลกเปลีย่น

 ขอมูล ประสบการณ หรือขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน

   4.2) การเขารวมกิจกรรมตางๆ สําหรับการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ดําเนินการ 

 Forum สาํหรบัผูบรหิาร, ESCO Business Matching และกจิกรรมสรางเครือขายโดยสถาบนัพลงังาน

 เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชน Thailand ESCO Fair, ESCO ความรวมมือ

 ทัง้ในและตางประเทศ เครอืขายความรวมมอืกบัสถาบนัการเงนิ กจิกรรมฝกอบรมธรุกจิ ESCO เปนตน

   4.3) มสีวนรวมในการจดัสือ่เผยแพรประชาสมัพนัธเกีย่วกับธรุกจิ ESCO เชน เอกสารเผยแพร

 และจัดทําวีดีทัศนโครงการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO เปนตน

   4.4) การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงินโดยเฉพาะ

 สาํหรบัธรุกิจ ESCO เชน ESCO Fund, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปรับเปล่ียน ปรับปรุง เคร่ืองจักร 

 วัสดุ อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน, โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา, การยกเวนสิทธิและประโยชนดาน

 ภาษีอากร (Board of Investment: BOI) เปนตน โดยเงือ่นไขการสนบัสนนุเปนไปตามหลกัเกณฑของ

 ภาครัฐ

   4.5) การขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงิน

 โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจ ESCO เชน ธนาคารตางๆ ที่มีโปรแกรมสินเชื่อดานพลังงานหรือสินเชื่อดาน

 ธุรกิจ ESCO เปนตน โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑของสถาบันการเงินนั้นๆ

   4.6) การย่ืนขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยสําหรับสมาชิกประเภท

 สามัญได โดยเงื่อนไขการเปนสมาชิกเปนไปตามขอกําหนดของสมาคมฯ

2.3 การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 แนวทางการตออายใุบรับรองการเปนบริษัทจดัการพลงังานประจาํป 2563 สาํหรบันติิบคุคลทีไ่ดรบั

การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ มีดังนี้

 1. หลักเกณฑและเงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

  1) บริษัทจัดการพลังงานจะตองดําเนินการตออายุใบรับรองฯ โดยกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมของ

สถาบันพลังงานฯ พรอมลงนามในเอกสาร และจัดสงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ไฟล PDF) ลวงหนา

เปนระยะเวลา 30 วนั กอนวนัหมดอายทุีร่ะบไุวในใบรบัรองฯ (ภายในวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุป) ประกอบดวย

  1.1) แบบตรวจสอบขอมูล (Checklist) ประกอบการพิจารณาการตออายุใบรับรองการเปนบริษัท

จัดการพลังงาน โดยผูประสานงานหรือผูบริหารลงนามในเอกสารดังกลาว

  1.2) แบบคําขอตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน (แบบคําขอตออายุใบรับรอง ESCO) 

โดยผูมีอํานาจลงนามในเอกสารดังกลาว
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  2) บริษัทจัดการพลังงานจะตองจัดสงผลการดําเนินโครงการที่ไดจัดทําในรูปแบบ EPC ในรูปแบบ

ไฟลขอมูลอยางนอย 1 โครงการ โดยเปนผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1 ธันวาคมของปกอน

หนา ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของปปจจุบัน เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขอตออายุใบรับรองฯ ในปถัดไป 

  3) กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานไมมีผลการดําเนินโครงการในรูปแบบ EPC ยังคงสามารถตออายุ

ใบรับรองฯ ได โดยแบงเปน 2 กรณี คือ

  - กรณีท่ี 1 สามารถสงผลการดําเนินโครงการในรูปแบบ Non EPC  ที่ดําเนินการเปนระยะเวลา

 ตอเนื่องไดไมเกิน 5 ป นับจากปที่มีผลงานในรูปแบบ EPC 

  - กรณีที่ 2 สามารถแจงเปนลายลักษณอักษรวาไมมีผลการดําเนินโครงการใดๆ ทั้งในรูปแบบ EPC 

 และ Non EPC เปนระยะเวลาตอเนื่องไดไมเกิน 3 ป นับจากปที่มีผลงานในรูปแบบ EPC

  4) กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลนิติบุคคลสําหรับการออกใบรับรองฯ 

จะตองดําเนินการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 

  5) อัตราคาธรรมเนียมรายปสําหรับการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยมีอัตรา

คาธรรมเนียมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 2,500 บาท ตอป ตอบริษัท โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 เปนตนไป

 2.3.2 ขอกาํหนดในการกาํกับดแูลและควบคมุคณุภาพบรษิทัจดัการพลงังานทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสถาบนั

พลังงานฯ

 การตออายุใบรับรองฯ จะมีการแบงสถานะบริษัทจัดการพลังงานออกเปน 4 สถานะ คือ ตอทะเบียน 

รอตอทะเบียน ไมตอทะเบียน และถอดถอน เพื่อใหบริษัทจัดการพลังงานมีแนวทางปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

การไดรับสิทธิประโยชนในการมีสวนรวมกับงานหรือกิจกรรมของสถาบันพลังงานฯ ตลอดจนสรางความนาเชื่อถือ

ตอผูประกอบการในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ESCO โดยมีขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพ

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  : ขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงาน

ที่ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ข้อกําหนดในการกํากับดูแล
และควบคุมคุณภาพสถานะ

ตอทะเบียน1

รอตอทะเบียน2

ESCO จะตองยื่นแบบคําขอตอ
อายุใบรบัรองฯ และจดัสงผลการ
ดําเนินโครงการในรูปแบบ EPC 
และ/หรือรูปแบบ  Non EPC 
ลวงหนาเปนระยะเวลา 30 วัน 
กอนวันหมดอายุท่ีระบุไวในใบ
รับรองฯ

• ESCO จะดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการตออายุ
 ใบรับรองฯ ได ตอเม่ือสถาบันพลังงานฯ ยืนยันความ
 ถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบแบบคําขอตออายุ
 ใบรับรองฯ แลวเทานั้น
• สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการ
 พลังงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ 
 ภายหลงัจาก ESCO ชาํระคาธรรมเนยีมการตออายใุบ
 รับรองฯ เรียบรอยแลวและจะแสดงผลสถานะของ ESCO 
 รายนั้นๆ ในเว็บไซต thaiesco.org วา “ตอทะเบียน”
• สําหรับ ESCO ท่ีมีสถานะ “ตอทะเบียน” จะมีสิทธ์ิได
 เขารวมกิจกรรมการสงเสริมธุรกิจ ESCO ของสถาบัน
 พลังงานฯ ไดแก การออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา 
 การรวมเปนวิทยากร การสมัครเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน
 การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP 
 Certificate) โดยสิทธิ์ในการเขารวมจะเปนไปตาม
 เงื่อนไขของแตละกิจกรรม

• ESCO ท่ีสงผลการดําเนินงานโครงการฯ หลังจากใบ
 รับรองฯ หมดอาย ุสถาบนัพลังงานฯ จะแสดงผลสถานะ
 ของ ESCO รายนั้นๆ ในเว็บไซต thaiesco.org วา 
 “รอตอทะเบียน”
• ESCO ที่มีสถานะ “รอตอทะเบียน” สถาบันพลังงานฯ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมธุรกิจ 
 ESCO ไดแก การรวมออกบูธนิทรรศการ การรวมเปน
 วิทยากรในงานสัมมนา/อบรมตางๆ ของสถาบันพลังงานฯ 
 ตามที่ระบุไวในสถานะ “ตอทะเบียน”

ESCO ที่ไมดําเนินการสงขอมูล
ผลการดําเนินงานตอเนื่องเปน
เวลาไมเกิน 3 ป นับจากปที่มี
ผลงานในรูปแบบ EPC

ไมตอทะเบียน3 ESCO ที่มีสถานะ “ไมตอทะเบียน”
จะพิจารณาจาก 4 กรณี ดังนี้
• กรณีที่ 1 ESCO ที่ไมมีผลการ
 ดาํเนนิโครงการในรปูแบบ EPC 
 แตมีผลการดําเนินโครงการใน
 รปูแบบ Non EPC ทีมี่ระยะเวลา
 ตอเนือ่งมากกวา 5 ป นบัจากป
 ที่มีผลงานในรูปแบบ EPC
• กรณีที่ 2 ESCO ที่ไมมีผลการ
 ดําเนินงานโครงการใดๆ ท้ังใน
 รปูแบบ EPC และ/หรอืรปูแบบ 
 Non EPC ที่มีระยะเวลาตอเนื่อง
 มากกวา 3 ป  นับจากปที่มี
 ผลงานในรูปแบบ EPC
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ESCO ที่มีสถานะ “ไมตอทะเบียน” สถาบันพลังงานฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมธุรกิจ 
ESCO ของสถาบันพลังงานฯ  ตามที่ระบุไวในสถานะ 
“ตอทะเบียน” นอกจากนี้จะไมสามารถเรียกดูขอมูลของ 
ESCO รายนั้นๆ ผานเว็บไซต thaiesco.org ได และจะ
พิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองเปนบริษัทจัดการ
พลังงานของสถาบันพลังงานฯ ตอไป



สถาบันพลังงานฯ  จะรวบรวม
รายชื่อ ESCO ที่มีสถานะ “ไมตอ
ทะเบียน” ใหคณะทํางานโครงการฯ 
พิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการ
รับรองเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ของสถาบันพลังงานฯ

ESCO ที่เขารวมกิจกรรมแตไมสง
ขอมูลภายหลังจบกิจกรรมนั้นๆ

ถอดถอน

-

4

ไมตอทะเบียน
(ตอ)

3

5

ที่ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ข้อกําหนดในการกํากับดูแล
และควบคุมคุณภาพสถานะ

 หมายเหตุ : 
 • สาํหรบัสถานะ “รอตอทะเบยีน” หาก ESCO ตองการตออายใุบรบัรองการเปนบรษัิทจดัการพลังงาน 
ใหมีการสงขอมูลยอนหลังนับตั้งแตปที่ขาดการสง
 • สําหรับสถานะ “ไมตอทะเบียน” มีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
  - ESCO รายใดถูกสถาบันพลังงานฯพจิารณาถอดถอนเน่ืองจากกรณทีี ่3 จะไมสามารถขอขึน้ทะเบยีนฯ 
 ตามหลกัเกณฑของสถาบันพลงังานฯ ภายในระยะเวลา 6 เดอืน นบัตัง้แตวนัทีม่กีารพจิารณาใหถอดถอน
 ชื่อจากการรับรอง ESCO รายนั้น ๆ
  - ESCO รายใดถูกสถาบนัพลังงานฯพิจารณาถอดถอนเน่ืองจากกรณีท่ี 4 จะไมสามารถขอข้ึนทะเบยีนฯ 
 ตามหลกัเกณฑของสถาบนัพลงังานฯ ภายในระยะเวลา 2 ปนบัตัง้แตวนัทีม่กีารพจิารณาใหถอดถอนช่ือ
 จากการรับรอง ESCO รายนั้น ๆ
 • ESCO ที่มีสถานะ “ถอดถอน” จะไมมีสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมธุรกิจ ESCO ของ
สถาบันพลังงานฯ ตามที่ระบุไวในสถานะ “ตอทะเบียน” นอกจากนี้ จะไมสามารถเรียกดูขอมูลของ ESCO ราย
น้ันๆ ผานเว็บไซต thaiesco.org ได และไมสามารถอางสิทธิ์ที่ไดขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ในการยื่น
ขอรับการสนับสนุนดานการเงินที่เก่ียวของกับธุรกิจ ESCO จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงไมสามารถนําเสนอ
งานตอสถานประกอบการ ตลอดจนการถอดรายชื่อออกจากเว็บไซต thaiesco.org อีกดวย 
 • หากตองการใหสถาบันพลังงานฯ รับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน จะตองดําเนินการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนใหมตามหลักเกณฑของสถาบันพลังงานฯ
 • ESCO ที่มีการแจงความประสงคเขารวมกิจกรรม แตไมสามารถเขารวมได ตองมีการแจงลวงหนา
อยางนอย 5 วันทําการ และจะมีการแจงใหสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเพื่อนําไปแจงแกสมาชิกสมาคม
บริษัทจัดการพลังงานไทยไดรับทราบตอไป
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• กรณีที่ 3 ESCO ที่มีสถานะ “รอ
 ตอทะเบียน” และไมไดดําเนิน
 การใด ๆ ตามหลักเกณฑ และ
 ระยะเวลาที่กําหนด 
• กรณีที่ 4 ESCO ท่ีถูกระบุช่ือไว
 ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
 ราชการ หรือ เคยตองคําพิพากษา
 ถึงท่ีสุดวาไดกระทําการดําเนิน
 การผิดเงื่อนไข/สัญญา

การพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองเปนบริษัท
จัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ ของคณะทํางาน
โครงการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรม 
ครั้งตอไปตามความเหมาะสมหรือเปนไปตามมติของ
คณะทํางานโครงการฯ



 2.3.3 ขั้นตอนการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานไทย ประจําป 2563 

ภาพที่ 3 Flow Chart แสดงขั้นตอนการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานป 2563 

สถาบันพลังงานฯ จัดสงแบบฟอรมคำขอตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน แบบฟอรมกรอก
ขอมูลผลการดำเนินโครงการใหแก ESCO ลวงหนา 30 วันกอนวันหมดอายุ

ESCO ยื่นคำขอตออายุใบรับรองฯ และจัดสงผลการดำเนินโครงการ พรอมรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่กาหนด โดยจัดสงภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62

จัดสงขอมูลผลการดำเนินโครงการรูปแบบ EPC
ที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62

พรอมรายละเอียด
(ถามีผลงานแบบ Non EPC
กรุณาจัดสงขอมูลดังกลาว)

จัดสงขอมูลผลการดำเนินโครงการที่ไมใชรูปแบบ EPC 
ยังสามารถตออายุได โดยแบงเปน 2 กรณี 
(1) มีเฉพาะผลงาน Non EPC ที่เกิดขึ้น

ระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62 พรอมรายละเอียด*
(2) ไมมีผลงานรูปแบบ Non EPC*

ขอมูลไมครบถวน ขอขอมูล
และรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบขอมูล

และรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอมูลไมครบถวน ขอขอมูล
และรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอมูลและรายละเอียดถูกตองครบถวน

สถาบันพลังงานฯ แจงผลการตรวจสอบขอมูล และจัดสงใบแจงหนี้
สำหรับชำระคาธรรมเนียมใบรับรองฯ

สถาบันพลังงานฯ จัดทำเอกสารใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

ผูมีอำนาจรับผิดชอบลงนามในใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

สถาบันพลังงานฯ แจงให ESCO ติดตอขอรับเอกสารใบรับรองฯ

บริษัทจัดการพลังงานไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ

ESCO ชำระคาธรรมเนียมตออายุ
ใบรับรองฯ 2,500 บาท/ป ภายใน

15 วันทำการ หลังจากไดรับใบแจงหนี้

นำเสนอผูมีอำนาจรับผิด
ชอบลงนามในใบรับรองฯ

เงื่อนไขการออกใบรับรอง
การเปนบริษัทจัดการ
พลังงาน แบงเปน 2 กรณี 
ดังนี้
- กรณีที่ 1 สำหรับ ESCO 
ที ่ดำเนินการแจงความ
ประสงคตออายุใบรับรองฯ 
ลวงหนา 30 วัน กอนวัน
หมดอายุ  จะไดรับใบ
รับรองฯ ที่มีอายุตั้งแตวันที่ 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 ซึ่ง
ใบรับรองฯ ดังกลาวจะมี
อายุ 1 ป
- กรณีที่ 2 สำหรับ ESCO 
ที ่ดำเน ินการแจงความ
ประสงคตออายุใบรับรองฯ 
ลาชากวาระยะเวลาที่
สถาบันพลังงานฯ กำหนด 
จะไดรับใบรับรองฯ ท่ีมีอายุ
นับตั้งแตวันที่จัดสงผลการ
ดำเนินโครงการครบถวน 
และชำระคาธรรมเนียม
เรียบรอยแลว จนถึงวันที่ 
31 ธ.ค. 63 ซึ่งใบรับรองฯ 
ดังกลาวจะมีอายุไมครบ 1 ป

*สถาบันพลังงานฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานที่กำหนด
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ภาพที่ 4 ตัวอยางใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2.3.4. การออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

 สถาบันพลังงานฯ จะมอบหมายใหผูมีอํานาจรับผิดชอบดําเนินการออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการ

พลังงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ (ตัวอยางใบรับรองฯ ดังภาพท่ี 4) ใหแกบริษัทจัดการ

พลังงานที่ดําเนินการสงขอมูลผลการดําเนินโครงการครบถวน และชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบรับรองฯ 

ใหแกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว โดยเงื่อนไขการออกใบรับรองฯ แบงเปน 2 กรณี ดังนี้

 - กรณีที่ 1 สําหรับบริษัทจัดการพลังงานที่ดําเนินการแจงความประสงคตออายุใบรับรองฯ ลวงหนา 

30 วัน กอนวันหมดอายุ จะไดรับใบรับรองฯเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

ของปที่ออกใบรับรองฯ 

 - กรณีท่ี 2 สําหรับบริษัทจัดการพลังงานที่ดําเนินการแจงความประสงคตออายุใบรับรองฯ ลาชากวา

ระยะเวลาที่สถาบันพลังงานฯ กําหนด จะไดรับใบรับรองฯ เปนระยะเวลานับตั้งแตวันที่จัดสงเอกสารถูกตอง 

ครบถวน และชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออกใบรับรองฯ
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 หมายเหตุ : 

 - กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานแจงเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลนิติบุคคลลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด หรือ

ใบรับรองฯ สูญหายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินการของสถาบันพลังงานฯ  บริษัทจัดการพลังงานจะตองชําระคา

ธรรมเนียม 500 บาท ตอครั้ง เพื่อใหสถาบันพลังงานฯ ออกใบรับรองฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใหม

อยางละ 1 ฉบับ

 - สถาบันพลังงานฯ จะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ หากไมไดรับการอนุญาตหรือความยินยอมจากบริษัท

จัดการพลังงาน

2.4 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดมีการกําหนดรายละเอียด

กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 

Practice : CoP) โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสมและยกระดับมาตรฐานใหบริษัทจัดการพลังงาน

ไดมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน ซ่ึงกระบวนการตางๆ ไดผานการกลั่นกรอง การใหขอเสนอแนะ จากผูทรงคุณวุฒิ

ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมพัฒนา

พลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน (พพ.) สมาคมบริษทัจัดการพลังงานไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภมูภิาค และสถาบนัการเงิน รวมถงึบริษทัจัดการพลังงานทีข่ึน้ทะเบยีนกบั

สถาบนัพลงังานฯ เพือ่นาํมาปรบัใชในการประเมินบริษัทจัดการพลังงานใหเหมาะสม

 ขอกําหนด หลักเกณฑ และรายละเอียดมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานของไทยที่

กําหนดขึ้นเปนหลักเกณฑมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามการดําเนินงานของ 

ESCO ตามกรอบมาตรฐานของบรษิทัจดัการพลงังาน และผลักดันใหเขารับการคดัเลือกเปนบริษทัจัดการพลังงาน

ดเีดน ซึง่จะเปนตวัอยางใหกบับรษิทัจดัการพลงังานรายอืน่ๆ พฒันาศกัยภาพหนวยงานของตนเองใหดาํเนนิการ

อยางมืออาชีพ

 ปจจบุนัมาตรฐานการดาํเนนิงานของบริษทัจัดการพลังงานของไทย (Code of Practice : CoP) ภายใต

การรับรองโดยสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่ดําเนินการ

ออกใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) ใหแกบริษัทจัดการ

พลังงานที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ จากคณะผูประเมิน ซึ่งใบรับรองฯ ดังกลาวจะมีอายุ 1 ป นับจากวันที่

ออกใบรับรองฯ

 2.4.1 มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)

 มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางที่จะใชสําหรับ

การดําเนินงานโครงการดานอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนดวยกลไก ESCO โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับเทียบเทาสากล  โดยสามารถสรุปเปน

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไดดังนี้ 
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 1) การสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงาน

   ESCO จะตองประเมินศักยภาพการใชพลังงานของสถานประกอบการ พรอมวิเคราะหการใช

 พลังงานเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะดําเนิน

 การดวยความระมัดระวังและเอาใจใสอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกโครงการ 

 2) การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม

   ESCO จะตองนําเสนอมาตรการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมกับสถาน

 ประกอบการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมี

 รายละเอียดตามท่ีไดนําเสนอ พรอมท้ังทําความเขาใจถึงการรับประกันผลประหยัด รวมถึงวิธีการตรวจ

 วัดและพิสูจนผลประหยัด โดยแสดงรายละเอียดใน Investment Grade Audit (IGA Report) ใหสถาน

 ประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน

 3) การจัดทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) 

   ESCO จะตองนําเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประโยชนสุทธิของ

 โครงการ (Guaranteed Saving) /การแบงปนผลประโยชนสุทธิของโครงการ (Shared Saving) หรือ

 การรับประกันคาพลังงาน (Guaranteed Rebate, Chuaffage) รวมถึงความรับผิดชอบของ ESCO 

 4) การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ

   ESCO จะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณตามที่ไดออกแบบไว โดยบุคคลากรผูมีความเชี่ยวชาญ

 ตามมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้นๆ

 5) การตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัด (Measurement and Verification : M&V)

   ESCO จะตองดําเนินการตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน ตามท่ีตกลงไวในสัญญาซึ่ง

 ขึ้นกับขอตกลงในสัญญาวากันในรูปแบบไหน ความถี่มากนอยเทาไหร 

 6) ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการ/คุณภาพอุปกรณ/ความชํารุด 

 หายของอุปกรณ

   ESCO จะตองรับผิดชอบชดเชยสวนตางผลประโยชนสุทธิของโครงการ ในกรณีผลประโยชน

 สุทธิของโครงการไมเปนไปตามที่รับประกัน รวมถึงความเสียหาย ในกรณีที่อุปกรณไมไดคุณภาพตาม

 ที่นําเสนอ หรืออุปกรณเกิดความชํารุดเสียหาย ตามที่ไดระบุไวในสัญญาพลังงาน (EPC)

2.4.2 วัตถุประสงคของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ

 1)  สงเสริมให ESCO ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเขารวมตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทให

เปนไปตามมาตรฐาน 

 2) เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงาน

 3) ผลักดันใหเขารับการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent ESCO Awards) ซึ่งจะเปน

ตัวอยางใหกับบริษัทจัดการพลังงานรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพหนวยงานของตนเองใหดําเนินการอยางมืออาชีพ 

 4) เสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขันทางธุรกิจในระดับสากล
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 2.4.3 คุณสมบัติ ESCO ที่จะขอใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

 1) ESCO จะตองขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมมาแลว

อยางนอย 2 ป (นับตั้งแตวันที่ขึ้นทะเบียนฯ จนถึงวันที่สถาบันพลังงานฯ ประกาศรับสมัครเพ่ีอขอใบรับรอง 

CoP Certificate ในปนั้น) 

 2) ESCO เคยไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานในป 2562 หรือ ESCO ท่ียื่นคําขอและการ

จัดสงผลการดําเนินโครงการเพื่อตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานในป 2563 

 3) ESCO จะตองไมอยูระหวางการพิจารณาฟองรองหรือถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

 4) ESCO จะตองเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 2.4.4 หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

 1) สถาบันพลังงานฯ ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑในแนวทางกระบวนการตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานการดาํเนนิงานของบรษิทัจดัการพลงังานไทยประจาํป 2563 

 2) ESCO มกีารตรวจสอบภายในองคกรของตนเองโดยใชแบบฟอรมของสถาบนัพลงังานฯ (แบบประเมนิ

ตนเองในการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและเอกสารของการขอใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย) จากนั้นจึงสงเอกสารและขอมูลใหสถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบตอไป

 3) ESCO จะตองจดัสงแบบแสดงความประสงคเขารวมรับการประเมนิมาตรฐานฯ แบบประเมินตนเองฯ, 

สรุปผูบริหาร และขอมูลประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐาน

บรษัิทจดัการพลังงานไทยใหทางสถาบันพลงังานฯ มาในรปูแบบเอกสาร (Hard Copy) พรอม Copy ใส CD/USB

Flashdrive จํานวน 1 ชุด เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกสถาบันพลังงานฯ และคณะทํางานฯ พิจารณาขอมูล

ของ ESCO

 4) สถาบันพลงังานฯ จะออกใบรบัรองการดาํเนนิงานของบรษิทัจดัการพลังงานไทย (ดงัภาพที ่5) สําหรบั

ผูที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ตามเกณฑที่กําหนด และเปนไปตามดุลยพินิจการพิจารณาของคณะทํางานฯ 

 5) สําหรับ ESCO ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ และไดรับใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

พลงังานไทย จะมสีทิธิเ์สนอชือ่เขารบัคดัเลอืกเปนบรษิทัจดัการพลงังานดเีดน (Excellent ESCO Awards)  โดย

เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของสถาบันพลังงานฯ และดุลยพินิจของคณะทํางานฯ 

 6) สาํหรบั ESCO ทีไ่มผานการประเมนิมาตรฐานฯ ยงัสามารถสมคัรเพือ่ขอใบรบัรอง CoP Certificate 

ในระยะถัดไปได โดยขอใหทาง ESCO พิจารณาผลการประเมินในสวนที่ยังไมผานหรือไมครบถวน และนําไป

พัฒนาแนวทางการดําเนินงานตอไป
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ภาพที่ 5 ตัวอยางใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยประจําป 2563

 2.4.5 หลกัเกณฑและรายละเอยีดการประเมินเพือ่รบัรองมาตรฐานการดาํเนนิงานของบรษัิทจดัการ

พลังงานไทย

 ในสวนนี้ไดมีการกําหนดหัวขอและรายละเอียดมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอกําหนดของบริษัทจัดการพลังงาน และสวนที่ 2 มาตรฐานการดําเนิน

งานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) รวมถึงเอกสารที่ใชในการตรวจสอบ ตลอดจน

หลักการประเมินของแตละหัวขอ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

บริษัท ............................................ จำกัด

ไดผานการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยประจำป 2563

ออกให ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และมีผลถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

( นายหิน นววงศ )

ประธานคณะทำงาน

โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผูประกอบการดวยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ใบรับรองเลขที่ CoO/A000/2563

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สำนักงานตั้งอยู เลขที่ ..............................................................................................................
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หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมินหัวข้อย่อยการประเมิน

ตารางที่ 2 : หลักเกณฑการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

1.2) รายงานการตรวจวัด
และวิเคราะหความเปน
ไปไดของโครงการ
เพื่อการตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade 
Audit: IGA Report)

(1) วัตถุประสงคของรายงาน
(2) ขอมูลกระบวนการผลิตและการใชพลังงาน
(3) รายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงาน
(4) การวิเคราะหผลประโยชนสุทธิดานพลังงาน
จากมาตรการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน
(5) การออกแบบและวิเคราะหทางเทคนิคของ
มาตรการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน
(6) การวิเคราะหทางการเงินของมาตรการ
อนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน
(7) การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
(8) การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล 
(Measurement & Verification Plan)
9) การดําเนินการตามขอกําหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
10) แผนการดําเนินงานโครงการ

ขอกําหนดหลักมีทั้งหมด 
3 หัวขอ (หัวขอ 1.1 -1.3 
ตองผานการประเมินทั้ง 
3 หัวขอ) หากไมผาน
ขอ ใดขอหนึ่งถือวา
ไมผานการประเมิน

1) ขอกําหนดหลัก

หัวขอนี้มีทั้งหมด 
10 ขอยอย 

(ตองผานอยางนอย 8 ขอ)

หัวขอนี้มีทั้งหมด
10 ขอยอย 

(ตองผานอยางนอย 8 ขอ
คือ ขอยอยที่ 1-6, 8

และ 10)

(1) ความถูกตองของสัญญาและผลบังคับใช
ทางกฎหมาย
(2) รูปแบบของสัญญา
(3) วัตถุประสงคของสัญญา
(4) คําจํากัดความในสัญญา
(5) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ
(6) การรับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการ/
แบงผลประโยชนสุทธิของโครงการ/การรับประกัน
คาพลังงาานหรือตนทุนสาธารณูปโภค
(7) เงื่อนไขในการรับประกัน
(8) การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
(9) การบอกเลิกสัญญา/การแกไขสัญญา
(10) การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน

1.1) สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 
Contract: EPC)

สวนที่ 1: ขอกําหนดของบริษัทจัดการพลังงาน
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ขอกําหนดรองมีทั้งหมด 
5 หัวขอ (หัวขอ 2.1 -2.5 
ตองผานการประเมินทั้ง 

4 หัวขอ)

หัวขอนี้มีทั้งหมด 4 ขอยอย 
(ตองผานอยางนอย 

3 ขอยอย)

ใชเกณฑประเมินในหัวขอ 
1.1) สัญญาพลังงาน 

(Energy Performance 
Contract: EPC) ขอยอย
ที่ (6) และ (7) โดยตอง

ผานทั้ง 2 ขอยอย

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมินหัวข้อย่อยการประเมิน

หัวขอนี้มีทั้งหมด
6 ขอยอย 

(ตองผานอยางนอย 5 ขอ)

1.3) การตรวจวัด
และพิสูจนผล 
(Measurement  and 
Verification: M&V)

2) ขอกําหนดรอง

(1) จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลโดย
แนบทายสัญญาพลังงาน (EPC)
(2) แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการ
และของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ
(3) เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลที่
เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan
(4) แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือการ
ตรวจวัดฯ ที่ไดมาตรฐานสากล
(5) ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน
กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
(6) จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล 
พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน
ผลการใชพลังงาน

2.1) ความสามารถ
ดานเทคนิค

(1) ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการ
อนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน
(2) ความสามารถดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม
โดยเฉพาะสาขาไฟฟา เครื่องกล เครื่องมือวัด 
และสิ่งแวดลอม
(3) ความชํานาญดานการบริหารจัดการโครงการ
และการบริหารสัญญา
(4) จํานวนเทคโนโลยีดานพลังงานที่บริษัทจัดการ
พลังงานสามารถดําเนินการใหสถานประกอบการ

จากเกณฑประเมินในหัวขอ 1.1) สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract: EPC) 
ขอยอยที่ (6) และ (7) ประกอบดวย
- ขอยอยที่ (6) การรับประกันผลประโยชนสุทธิ
  โครงการ/แบงผลประโยชนสุทธิโครงการ
- ขอยอยที่ (7) เงื่อนไขในการรับประกัน

2.2) ความรับผิดชอบ
ตอความเสี่ยงทางเทคนิค
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2.3) ความสามารถใน
การจัดหาแหลงเงินทุน
ตามความตองการของ
สถานประกอบการ

2.4) ความสามารถของ
บุคลากร

2.5) ความสามารถทาง
การเงิน

(1) กรณีทําสัญญาพลังงาน (EPC) รูปแบบแบง
ผลประโยชนสุทธิโครงการหรือรูปแบบการประกัน
คาพลังงาน (Shared Saving / Guaranteed 
Rebate (Chauffage)) ความสามารถของ ESCO 
ในการลงทุนเองทั้งหมด
(2) กรณีทําสัญญาพลังงานแบบรับประกัน
ผลประโยชนสุทธิโครงการ (Guaranteed Saving) 
ความสามารถของ ESCO ในการสนับสนุน
ผูประกอบการในการจัดหาแหลงเงินลงทุน
(3) ESCO มีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาเคยไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันการเงิน หรือเคยแนะนํา
โปรแกรมการสนับสนุนดานการอนุรักษพลังงาน/
พลังงานทดแทนจากสถาบันการเงิน/ภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

(1) ประสบการณทํางานดานอนุรักษพลังงาน/
พลังงานทดแทนของบุคลากรประจํา รวมกัน
ขั้นตํ่า 5 man-yr
(2) การพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงาน
ดานการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนอยาง
เปนระบบ
(3) คุณภาพของบุคลากร บริษัทตองมีวิศวกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ใบกว.) ในสาขาไฟฟาหรือเครื่องกล หรือ สาขา
ที่เกี่ยวของอยางนอย 1 คน

(1) ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ขั้นตํ่า 1 ลานบาท
(2) อัตราสวนของหนี้สินตอทุนจดทะเบียน ไมเกิน 
3 เทา
(3) ความสามารถในการขอหนังสือคํ้าประกันจาก
ธนาคาร (B/G) /กรมธรรมประกันภัยสําหรับธุรกิจ 
ESCO เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตาม
สัญญา /แคชเชียรเช็ค หรือหลักฐานการเงินอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ

หัวขอนี้มีทั้งหมด 3 ขอยอย 
(ตองผานอยางนอย

1 ขอยอย)

หัวขอนี้มีทั้งหมด 3 ขอยอย 
(ตองผานอยางนอย

2 ขอยอย)

หัวขอนี้มีทั้งหมด 3 ขอยอย 
(ตองผานอยางนอย

2 ขอยอย)
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สวนที่ 2: มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

เกณฑการประเมิน : หัวขอนี้มีทั้งหมด 4 หัวขอ (ขอ 2.1-2.4 ตองผานการประเมินอยางนอย 3 หัวขอ)

2.1) แผนการ
ดําเนินโครงการ

2.2) แผนผังโครงสราง
การบริหารโครงการ

2.3) รายงานความ
กาวหนาของการ
ดําเนินโครงการ

2.4) เอกสาร แบบ คูมือ
ใชงาน และเอกสาร
ฝกอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับ
การเดินเครื่องและบํารุง
รักษาเครื่องจักรอุปกรณ

1) แผนการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน

2) โครงสรางการบริหารโครงการ

3) การประสานงานและรายงานความกาวหนา

4) การจัดทําเอกสาร แบบ คูมือ 
และการฝกอบรม

หากบริษัทจัดการพลังงาน
มีการกําหนดแผนงาน
ตามรายละเอียดถือวา

ผานการประเมินในหัวขอนี้

หัวขอนี้มีทั้งหมด 2 ขอยอย
(ตองผานอยางนอย

1 ขอยอย)

หัวขอนี้มีทั้งหมด 2 ขอยอย
(ตองผานอยางนอย

1 ขอยอย)

หัวขอนี้มีทั้งหมด 2 ขอยอย
(ตองผานอยางนอย

1 ขอยอย)

2.5 การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent ESCO Awards)

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกําหนดคุณสมบัติของบริษัท

จัดการพลังงานที่มีสิทธิ์ในการเขารับการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2563 (Excellent 

ESCO Awards 2020) ดังตารางที่ 3
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ลําดับ หมายเหตุคุณสมบัติ ESCO

ตองไดรับใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใน
ป 2562 หรือ ESCO ที่ยื่นคําขอและจัดสงผลการ
ดําเนินโครงการเพื่อตออายุใบรับรองการเปนบริษัท
จัดการพลังงานในป 2563 สถาบันพลังงานฯ

ผานการประเมินรับรองมาตรฐานการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : 
CoP) จากสถาบันพลังงานฯ ประจําป 2563

ตองเสนอรายชื่อสถานประกอบการเพื่อพิจารณา
รับรางวัล ESCO Project Awards 2020 อยางนอย 
2 โครงการ (ตองเปนโครงการที่มีการทําสัญญา
พลังงาน (EPC) เทานั้น) และสถานประกอบการจะ
ตองไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2020 
อยางนอย 1 โครงการ

เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และเปนสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
ประเภทสามัญ

ขึน้ทะเบยีนกบัสถาบันพลงังานฯ มาแลวอยางนอย 2 ป

ตองไมอยูระหวางการพิจารณาฟองรองหรือถูก
ดําเนินคดีทางกฎหมาย

1

2

3

4

5

6

ตารางที่ 3 : คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน

กรณหีลงัจากพจิารณาการใหรางวลัแลว 
หากบริษทัจดัการพลงังานทีไ่ดรบัรางวลั
ถูกฟองรองหรือดําเนินคดีทางกฎหมาย 
สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ระงับหรือยกเลิกการใหรางวัลดังกลาว

-

-

-

-

-

หมายเหต ุ: 1. บริษทัจดัการพลังงานจะตองจดัสงเอกสารในรูปแบบไฟลขอมลู โดยจดัเรยีงตามเอกสารและระบชุือ่ไฟล (file) 
   ตามทีส่ถาบันพลงังานฯ กาํหนด และจดัสงทางอีเมล admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 
   แตทั้งนี้โปรดจัดเตรียมเอกสารเขารูปเลมหรือใสแฟมในรูปแบบ Hard Copy จํานวน 1 ชุด และมีใบค่ันแตละ
   เอกสารแนบไวเพิ่มเติมในกรณีท่ีสถาบันพลังงานฯ  อาจมีการรองขอขอมูลในรูปแบบเอกสารภายหลังจาก
   สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น
  2. บริษัทจัดการพลังงานสามารถเขามารับเอกสารจากการยื่นสมัครเขารวมตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนิน
   งานฯ (Code of Practice : CoP) ประจําป 2563 คืนไดที่สถาบันพลังงานฯ เพื่อนําเอกสารบางสวนที่สามารถ
   นําไปใชเปนเอกสารแนบประกอบการพิจารณา โดยกรุณาติดตอเจาหนาที่ลวงหนาอยางนอย 2 วัน
  3. ในกรณีที่บริษัทจัดการพลังงานจัดสงเอกสารไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด ทางสถาบันพลังงานฯ ขอ
   สงวนสิทธิ์ในการไมรับขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ การตัดสินขั้นสุดทายจะเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
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หัวข้อ   คะแนนเกณฑ์การพิจารณา คะแนน

 ทั้งนี้ สถาบันพลังงานฯ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาและการใหคะแนนในการคัดเลือกบริษัทจัดการ

พลังงานดีเดนประจําป 2563 (Excellent ESCO Awards 2020) ตามมติที่ประชุมคณะทํางานโครงการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผูประกอบการดวยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 

1/2563/5 วันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-5 

ตารางที่ 4 : เกณฑการพิจารณาและการใหคะแนนการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2563

1. การดําเนินงานและผลงานที่ผานมาขององคกร 40

2. ความสามารถดานเทคนิค 25

3. คุณภาพของบุคลากรในแตละองคกร 15

4. ความสามารถดานการเงิน 15

5. การคํานึงถึงประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสังคม  5

   

                 รวม 100

ผานตั้งแต 80 คะแนน ขึ้นไป

หมายเหตุ : คะแนนเกณฑการพิจารณาในแตละปอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับสถานภาพการดําเนิน
               ธุรกิจ ESCO และดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินรางวัล
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ตารางที่ 5 : รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2563

1.1 จํานวนโครงการ (ที่เปนสัญญา EPC)
**โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่มี EPC 
ครบถวนเทานั้น และจะตองเปนสัญญาใน
โครงการที่ไมเคยสงเขาพิจารณามากอน**

1.2 มูลคาโครงการรวม (รวมทุกโครงการ
ที่มี EPC ที่บริษัทจัดการพลังงานไดสงเขา
เพื่อพิจารณารับรางวัล)

1.3 ความพึงพอใจของลูกคา (เอกสารจะ
ตองเปนโครงการเดียวกับสัญญาพลังงาน 
(EPC) ที่สงเพื่อขอรับการพิจารณารางวัล)

1.4 การตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V) 
ระบุถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา EPC 
ประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้
 1.4.1  แสดงรายละเอียดมาตรการ
อนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน แผนผัง
กระบวนการและการใชพลังงาน และ
กําหนดขอบเขตและจุดที่จะตรวจวัดและ
เก็บขอมูล 
 1.4.2 แสดงแนวทางที่ใชในการ
ตรวจวัดและพิสูจนผล ตามทางเลือกที่
กําหนดที่ไดรับการยอมรับ

• 1-2 สัญญา       

• 3-4 สัญญา     

• 5 สัญญาขึ้นไป

• ไมเกิน 10 ลานบาท 

• 10-50 ลานบาท        

• เกิน 50 ลานบาท

• มีหนังสือรับมอบงานหรือ
 หนังสือชมเชย

• มีหนังสือรับมอบงานและ
 หนังสือชมเชย

• มีครบถวน 15 คะแนน 
 โดยแบงคะแนนดังนี้
1.4.1 มีรายละเอียดมาตรการ
อนุรักษพลังงาน แผนผัง
กระบวนการและการใชพลังงาน 
และกําหนดขอบเขต M&V 
กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

1.4.2 มีแนวทางที่ใชในการ
ตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด 
ตามทางเลือกที่กําหนดที่ไดรับ
การยอมรับ   

10

10

5

15

5

7

10

5

7

10

5

3

2 คะแนน

3 คะแนน

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้

การดําเนินงานและผลงานที่ผ่านมาขององค์กร (40)1
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 1.4.3 แสดงสูตรและรายละเอียดการ

คํานวณเพื่อพิสูจนผลจากมาตรการอนุรักษ

พลังงาน/พลังงานทดแทน

 1.4.4 ภาพถายในการดําเนินโครงการ 

กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 1.4.5 รายงานการตรวจวัดและพิสูจน

ผลประหยัด (M&V Report) ตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดในแผนวิธีการตรวจ

วัดและพิสูจนผล 

 1.4.6 มีการลงนามรับรองรายงานการ

ตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V Report) 

จากสถานประกอบการ 

หมายเหตุ : รายงานการตรวจวัดและ

พิสูจนผล (M&V) จะตองเปนโครงการ

เดียวกับสัญญาพลังงาน (EPC) ที่สงเพื่อ

ขอรับการพิจารณารางวัลดวย และ

พิจารณาตามจํานวนที่สงสัญญาพลังงาน 

(EPC)

1.4.3 แสดงสูตรและรายละเอียด

การคํานวณเพื่อพิสูจนผลประหยัด

- การคํานวณกอนและหลัง

  ปรับปรุง

- การคํานวณปริมาณพลังงานที่

  ประหยัดได

- การคํานวณผลประหยัดพลังงาน

1.4.4 มีภาพถายในการดําเนิน

โครงการ กอนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุงโดยใหเห็นอุปกรณ /

เทคโนโลยี /การตรวจวัดคา

พลังงาน และการตรวจวัด

อุปกรณที่ชัดเจน

1.4.5 มีรายงานการตรวจวัดและ

พิสูจนผลประหยัด (M&V Report) 

1.4.6 มีการลงนามรับรองรายงาน 

M&V จากสถานประกอบการ 

10

2

2.1 ระยะเวลาการดําเนินการของบริษัท 

(ป) ในดานที่เกี่ยวของกับพลังงาน (แสดง

หลักฐานเปนหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา)

2.2 มาตรฐานระบบคุณภาพ หรือ 

มาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทไดรับ ไดแก 

ISO 9001/ มอก. /ฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 / ฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง

• 3≤x<4   ป    

• 4≤x<7 ป  

• 7≤x<10 ป

• ≥10 ป 

4

6

8

10

2• มี

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้

ความสามารถด้านเทคนิค (25) 2

2 คะแนน

3 คะแนน

2.5

คะแนน

2.5

คะแนน
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2.3 การถายทอดความรูดานเทคโนโลยี 

หรือดาน ESCO ใหกับสถานประกอบการ 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

2.4 มีการศึกษา/เขารวมอบรม/เยี่ยมชม

ดูงาน/ดําเนินการโครงการรูปแบบ ESCO 

โดยใชเทคโนโลยีเชิงลึกตามที่ระบุไวใน

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ

อนุรักษพลังงานของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

2.5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัท 

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวของที่

เคยไดรับ    

3.1 ประสบการณของบุคลากรที่ประจํา

อยูในองคกร ดานการทํางานดานอนุรักษ

พลังงาน/พลังงานทดแทน (ป) โดยใช

เกณฑเฉลี่ยหารรวม คือ ประสบการณ

รวมทั้งหมดของบุคลากร (ป)/จํานวน

บุคลากรทั้งหมด (คน)

6

5

2

• 5 man-year

• 6 - 10 man-year       

• 11 - 20 man-year    

• 21 - 50 man-year

3

3

5

2.5

2

2

4

6

8

8

• มีการถายทอดเทคโนโลยี

 ดานพลังงาน

• มีการถายทอดความรูความ

 เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO /

 M&V /ดานสัญญาพลังงาน 

 (EPC)

• มีการดําเนินโครงการโดยใช

 เทคโนโลยีเชิงลึกอยางนอย 

 1 สัญญาพลังงาน (สามารถ

 นําเอาสัญญา EPC ตามหัวขอ 

 1.1 มาใชประกอบได)

• มีการศึกษา/เขารวมอบรม/

 เยี่ยมชมดูงานเทคโนโลยี

 เชิงลึก อยางนอย 1 กิจกรรม

• มี 

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้

คุณภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กร (15)3

32



3.3 ในบริษัทมีวิศวกรที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(ใบ กว.) ที่ยังไมหมดอายุ ในสาขาที่

เกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงาน/

พลังงานทดแทน ที่บริษัทจัดการพลังงาน

ใหบริการ ไดแก สาขาไฟฟา หรือสาขา

เครื่องกล ซึ่งทํางานเต็มเวลาอยางนอย 

1 คน ประจําอยูในบริษัท อยางนอย 1 คน

3.2 การพัฒนาและสงเสริมบุคลากร

ที่ผานการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO 

ทั้งในดานบริหารและดานเทคนิค

ทั้งหลักสูตรในระดับสากลหรือหลักสูตร

เทียบเทาโดยมีหลักฐานรับรองประกอบ

การพิจารณา

มีครบถวน 5 คะแนน โดยแบง

คะแนนดังนี้ 

มีบุคลากรผานการอบรม

หลักสูตรระดับสากล เชน 

Intensive Training Program 

(จัดโดย ECONOLER),

หลกัสตูร IPMVP ทีจ่ดัโดย EVO 

• มีบุคลากรผานการอบรม

 หลักสูตรดานมาตรฐาน ESCO  

 ที่จัดโดยสถาบันพลังงานฯ 

• มีบุคลากรผานการอบรม

 หลักสูตรอบรม M&V 

 Training Program ที่จัดโดย

 สถาบันพลังงานฯ

5

2

• มี 1 คน 1

• มีมากกวา 1 คน 

2

1.5

1.5

2

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้
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ความสามารถด้านการเงิน (15) 4

4.1 ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว (แสดง
หลักฐานสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน หรือ 
แบบ บอจ.5 ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา)

4.2 อัตราสวนของหนี้สินตอทุน (แสดง
รายงานงบการเงิน)

4.3 ความสามารถในการขอหนังสือคํ้า
ประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม
ประกันภัยสําหรับธุรกิจ ESCO 
(Insurance Policy) โดยมีเอกสาร
หลักฐานแสดงยืนยันชัดเจน

4.4 ความสามารถในการหาแหลงเงินทุน
สําหรับโครงการ โดยตองมีประสบการณ
ในการลงทุนเอง หรือชวยสนับสนุน
ผูประกอบการในการจัดหาแหลงเงินทุน
หรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
โปรแกรมการสนับสนุนดานการอนุรักษ
พลังงาน/พลังงานทดแทนจากสถาบันการ
เงิน/ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อมาลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงาน/
พลังงานทดแทน อยางนอย 1 โครงการ
โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงยืนยันชัดเจน 

• 1≤X<5 ลานบาท    

• 5≤X<10 ลานบาท

• ≥10 ลานบาท

4

4

4

2

3

4

4

4

• ไมเกิน 3 เทา  

 • มี

3 3• มี

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้
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5.1 นโยบายของบริษัทที่มีเอกสาร
ประกาศเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนดานสังคมสิ่งแวดลอมและ
ผลงานที่เปนรูปธรรม 

5.2 เทคโนโลยีที่นําเสนอชวยลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 

5.3 กิจกรรมการเผยแพรความรูหรือ
ผลงานสูชุมชน การเขาไปมีสวนรวมกับ
ชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
(CSR) หรือ มีการประชาสัมพันธความรู
ดานพลังงาน/ดาน ESCO ผานสื่อ
ออนไลนของบริษัท

2

2

1

2

2

1

• มี     

• มี     

• มี     

หมายเหตุ : 

1) กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานไมแสดงขอมูลหรือรายละเอียดตามหลักเกณฑที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการ

พิจารณาให “0 คะแนน” ในหัวขอนั้น 

2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพลังงานจัดสงเอกสารไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด ทางสถาบันพลังงานฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ การตัดสินขั้นสุดทายจะเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

การคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม (5)5

ข้อ หัวข้อ คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
ที่ได้

รวม 100
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สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กทม. 10120

โทร. 02-345-1250-51, 02-345-1000 ต่อ 1407, 1408
E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 

www.thaiesco.org




