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มาตรฐานการดาํเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย 

(Code of Practice : COP) 



มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
ประกอบด้วย 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน 

มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 
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มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน 
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มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานของไทย  

01 สามารถทําให้ผู้ประกอบการหรือนกัลงทนุเกิดความมัน่ใจ 

เกิดความน่าเช่ือถือตอ่ ESCO 

02 ช่วยยกระดบัมาตรฐานบริษัทจดัการพลงังานไทยให้

เทียบเคียงสากล 
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คุณสมบตัหิลัก (Primary requirement) 

คุณสมบตัริอง (Secondary requirement) 

1 

2 

คุณสมบตั ิESCO ตามมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน 
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1. คุณสมบัตหิลัก (Primary requirement) 

ลงนามระหว่าง 

บริษัทจัดการพลังงาน

และผู้ประกอบการ 

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract - EPC) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

วธีิการดาํเนินการตามโครงการ 

การรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยดั /เงื่อนไขในการรับประกัน 

การจัดการพลังงานตามโครงการ 

ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์ 

การวางหลักประกันการปฏบัิตติามสัญญา 

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ ค่าปรับ 

การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน 
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1. คุณสมบัตหิลัก (Primary requirement) 
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วัตถุประสงค์ของรายงาน  1 

1.2 รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทนุ (Investment Grade Audit: IGA Report) ประกอบด้วย 

ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน 2 

รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 3 

การวิเคราะห์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์

พลังงาน 
4 

การออกแบบและวิเคราะห์ทางเทคนิคของ

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
5 

การวิเคราะห์ทางการเงนิของมาตรการอนุรักษ์

พลังงาน  
6 

การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 7 

การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพสูิจน์ผลการ

ประหยัดพลังงาน 
8 

การดาํเนินการตามข้อกาํหนดและกฏหมายที่

เก่ียวข้อง 
9 

แผนการดาํเนินงานโครงการ   10 



6. จดัทํารายงานการตรวจวดัและพสิจูน์

ผลประหยดั พร้อมกบัรับรองรายงานการ

ตรวจวดัและพสิจูน์ผลการใช้พลงังาน 

5. ตรวจวดัและวิเคราะห์การ

ใช้พลงังานก่อนปรับปรุงและ

หลงัปรับปรุง 

4. แสดงวิธีการตรวจวดัฯ และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจวดัฯ 

ท่ีได้มาตรฐานสากล  

1. จดัทําข้อตกลงการตรวจวดัและพสิจูน์

ผลประหยดัโดยแนบท้ายสญัญาพลงังาน 

เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญา  

2. แสดงข้อมลูพลงังานและ

รายละเอียดมาตรการและของ

สถานประกอบการในรายงานการ

ตรวจวดัฯ  

3. เลือกแนวทางการตรวจวดัและ

พสิจูน์ผลประหยดัท่ีเหมาะสม และ

จดัทํา M&V Plan  

M&V 

1. คุณสมบัตหิลัก (Primary requirement) 
1.3 การตรวจวัดและพสูิจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: M&V) 
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2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 

2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค 

2.2 ความรับผิดชอบต่อ

ความเส่ียงทางเทคนิค 
2.5 ความสามารถทางการเงนิ 

(Financial Performance) 

2.3 มีความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงนิทุนตามความต้องการของ

สถานประกอบการ 
2.4 ความสามารถของบุคลากร 
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2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 

2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค 
ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 

และมีความเช่ียวชาญด้านพลงังานโดยตรง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ในด้านมาตรการท่ีสถานประกอบการต้องการ

อนรัุกษ์พลงังาน จะพิจารณาจาก 

• จํ า น ว น เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น พ ลั ง ง า น ท่ี บ ริ ษั ท จัด

การพลังงานสามารถดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ให้กบัสถานประกอบการ 
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2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 
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2.2 ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงทางเทคนิค 
ใจความสําคญัของความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค จะต้องครอบคลมุ

ดงันี ้

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประหยดัของโครงการ สามารถ
ประเมินการใช้พลงังาน การวิเคราะห์ และออกแบบด้านวิศวกรรม การคดัเลือก

ชนิดและขนาดของเทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใช่เพียงรับประกัน

ประสทิธิภาพของอปุกรณ์) ซึ่งหากผลประหยดัของโครงการท่ีสามารถดําเนินการ

ได้จริงต่ํากว่าผลประหยัดท่ีกําหนดในสญัญาพลงังานแล้ว ESCO จะเป็นผู้
ชดเชยสว่นท่ีขาดให้กบัสถานประกอบการ  

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร/
อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกนั 

 



2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 

BANK 

2.3 มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุนตามความต้องการของ

สถานประกอบการ  
        ESCO อาจให้คําแนะนําหรือให้ข้อมลูในเร่ืองของแหล่งเงินทนุสําหรับโครงการฯ และ

ควรมีความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทนุได้ง่ายด้วย 

พิจารณาได้จาก 

• ESCO เคยได้รับการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินหลงัจากได้รับการรับรองเป็นบริษัท

จดัการพลงังานจากหน่วยงานท่ีรับขึน้ทะเบียน หรือเคยแนะนําลกูค้าขอรับสินเช่ือด้าน

อนรัุกษ์พลงังาน 

• ความสามารถในการขอหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกนัภยั

สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

หรือภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีลกูค้ามีต่อผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนั ลกูค้าสามารถนําหนังสือคํา้

ประกนัของธนาคารไปวางเป็นหลกัประกนัแทนหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 
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2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 
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2.4 ความสามารถของบุคลากร 
ต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับ และได้รับการ

รับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านพลงังาน ประจําอยู่ในบริษัท พิจารณาจาก 

• ประสบการณ์การทํางานด้านอนรัุกษ์พลงังานของบคุลากรประจํารวมกนัขัน้ต่ําอย่างน้อย 5 man-

yr (ปี) 

• การพฒันาและสง่เสริมบคุลากรเก่ียวกบังานด้านการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 

มากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ สนับสนุน

ทนุการศกึษา 

• คณุภาพของบคุลากร บริษัทจะต้องมีวิศวกรท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ใบ 

กว.) ในสาขาท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน ประจําอยู่ในบริษัท 



2. คุณสมบัตริอง (Secondary requirement) 
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2.5 ความสามารถทางการเงนิ (Financial Performance)  

ESCO แสดงถงึความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกนัผลประหยดั

ของโครงการ โดยพิจารณาจาก 

• ทนุจดทะเบียนของบริษัทท่ีชําระแล้วขัน้ตํ่า 1 ล้านบาท 

• อตัราสว่นของหนีสิ้นตอ่ทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนีส้ินตอ่ทนุท่ีระดบัไม่เกิน 3 

เท่า เน่ืองจากเหตุผลว่าหากอตัราค่าของหนีส้ินต่อทุนสูงมากนัน้ ย่อมจะมีความเสี่ยงสูงมาก

ตามไปด้วย จะทําให้ความสามารถในการชําระหนีล้ดลง 

• ความสามารถในการขอหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับ

ธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หรือภาระผกูพนั

ตา่งๆ ท่ีลกูค้ามีตอ่ผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนั ลกูค้าสามารถนําหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารไปวาง

เป็นหลกัประกนัแทนหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 



มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน 

มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 
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• เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะใช้สําหรับการ

ดํา เ นินงานโครงการ ด้านอนุ รัก ษ์

พลงังานด้วยกลไก ESCO  

• เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับเทียบเทา่สากล 

มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
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มาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

1. การสาํรวจและวเิคราะห์การใช้พลังงาน 

6. ความรับผิดชอบในการรับประกันผล

ประหยัด/คุณภาพอุปกรณ์/ความชาํรุดหาย

ของอุปกรณ์ 

5. การตรวจวัดพสูิจน์ผลการประหยัด/

แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน 
2. การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม 

3. การจัดทาํสัญญาพลังงาน 

(Energy Performance Contact: 

EPC) 

4. การปรับเปล่ียน/ตดิตัง้

อุปกรณ์เคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
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การพจิารณามาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทจดัการพลังงานไทย 

18 

แสดงขัน้ตอนการดําเนินงานของ ESCO ตัง้แต่ช่วงการพฒันาโครงการไปจนถึงช่วงการรับประกนัผลการประหยดัพลงังาน 

แผนการดาํเนินโครงการ 

มีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบคุลากรในแต่ละตําแหน่งของการดําเนินการตามแผนงานอย่างชดัเจน 
แผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ 

มีการประชมุเร่ิมต้นโครงการเพ่ือหารือชีแ้จงทําความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการและ ESCO และการและกําหนด

วิธีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ   

รายงานความก้าวหน้าของการดาํเนินโครงการ 

จดัทําเอกสาร คูมื่อการใช้งาน และเอกสารฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเคร่ือง และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ให้ทํางาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และปลอดภยั 

เอกสาร คู่มือการใช้งาน และเอกสารฝึกอบรม 



เกณฑ์การประเมินเพื่อตรวจสอบ

รับรองการดาํเนินงานของบริษัท

จัดการพลังงานไทย 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ

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

การพลังงานไทย (Code of Practice : COP)  
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Contact Us 

Tel. 0-2345-1250-51 
Fax. 0-2345-1258 

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

Thank You 

www.thaiesco.org 
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