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1. ภาพรวมของการด าเนินการรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO 
(Code of Practice: CoP)
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การตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ อยู่ในขั้นตอนที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของระบบรบัรองการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย
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การพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO (CoP) ของสถาบันพลังานฯ และสมาคม ESCO

5

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2561

ก าหนดมาตรฐาน 
ESCO ปีแรก

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ESCO 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

ทบทวนและปรับปรุง CoP 
และน าร่องกับ ESCO 10 บริษัท

• ทบทวนและปรับปรุง CoP จากการน าร่องฯ 
ในปี 2558

• น าร่องกับ ESCO ในปี 2559 กับ ESCO 10 
บริษัท

• ทบทวนและปรับปรุงเป็น CoP จากการน า
ร่องฯ ในปี 2559

• น า CoP ที่ปรับปรุงไปประเมิน ESCO และ
ออกใบรับรอง CoP Certificate เป็นปีแรก

ปี 2562
• ทบทวนและปรับปรุงเป็น CoP

จากปี 2561
• น า CoP ที่ปรับปรุงไปประเมิน 

ESCO และออกใบรับรอง CoP 
Certificate



แนวทางการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO 

สถาบันพลังงานฯ และสมาคมฯ ร่วมกันก าหนด
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)
และจัดท าหลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานการด าเนินงานฯ

แต่งตั้งคณะผู้ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ESCO จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สถาบันพลังงานฯ 
กฟผ. กฟภ. กฟน. และหน่วยงานภาครัฐ  มาร่วม
ประเมินและให้ค าปรึกษา

ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประเมินตรวจสอบการน ามาตรฐานการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลงังานไทย 
(Code of Practice : CoP) ไปใช้งานจริง
ตั้งแต่ ปี 2558, 2559 และปี 2561
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วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อรับรองการด าเนินงานของ ESCO

เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ ESCO ตามกรอบ
มาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

7

ผลักดัน ให้ เข้ า รั บการคั ด เลื อก เป็นบริษัทจั ด
การพลังงานดีเด่น



การด าเนินงานในการประเมินเพือ่ตรวจสอบมาตรฐานการด าเนนิงานของบริษัทจดัการพลังงานไทย

01

02

03

04

ปัจจุบันประเมินและตรวจสอบรับรองมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ ESCO โดยสถาบันพลังงานฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพลังงานฯ ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน ESCO จากข้อมูลและ
เอกสารที่จัดส่งให้พิจารณา และน าเสนอคณะผู้ประเมินเพ่ือตัดสินในล าดับต่อไป

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของ ESCO

ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จัดเตรียมข้อมูล
และจัดส่งเอกสารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฯ       

การเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ
• ESCO ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO จะได้รับ

ใบรับรอง CoP Certificate จากสถาบันพลังงานฯ 
• ESCO ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ยังสามารถแจ้งประสงค์เพ่ือขอรับ COP 

Certificate ในระยะถัดไปได้ โดยขอให้ทาง ESCO พิจารณาผลการประเมิน
ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนและน าไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานต่อไป

แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานฯ

01 02 03 04

ESCO
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เหตุผลที่ ESCO ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย

บริษัทจัดการพลังงาน : พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ESCO ให้ เป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้าง และยกระดับความเป็นมืออาชีพของ 
ESCO

สถานประกอบการ : สร้างความเชื่อมั่น และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัท ESCO ที่
มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง  

แหล่งเงินทุน : สร้ างความน่ า เชื่ อถื อและสร้ าง โอกาสให้  ESCO
สามารถขอรับบริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
หรือแหล่งเงินทุน
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คุณสมบัติ ESCO ที่สามารถเข้าร่วมตรวจสอบรับรองการด าเนินงานมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 

10

ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

✓ ESCO จะต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงาน
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 

✓ ESCO จะต้องได้รับใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงานเรียบร้อยแล้ว โดยที่ใบรับรองฯ 
ดังกล่าวยังไม่หมดอายุ 

✓ ESCO มีสถานะ “ต่อทะเบียน” ที่แสดงผลใน
เว็บไซต์ (www.thaiesco.org) 

✓ ESCO จะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาฟ้องร้อง
หรือถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย

✓ ESCO จะต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย



คณะผู้ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

1) คณะท างานย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ท ำหน้ำที่
– เป็นคณะผู้ประเมินหลักในกำรตรวจสอบและประเมินในภำพรวมรูปแบบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำนท้ังหมด 

– ควำมครบถ้วนของข้อก ำหนดและพิจำรณำรำยละเอียดของมำตรฐำนท่ีก ำหนดทุกหัวข้อกำรประเมิน 

– คัดเลือกบริษัทจัดกำรพลังงำนท่ีขอใบรับรองมำตรฐำน (CoP Certifiate) ในเบื้องต้น

2) คณะท างานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) ท ำหน้ำที่พิจำรณำตัดสินบริษัทจัดกำรพลังงำนที่ขอใบรับรองมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัด
กำรพลังงำนไทย (CoP Certifiate) 
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หมายเหตุ : เอกสารสัญญาพลังงาน และเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทจัดการพลังงานที่สมัครเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานฯ สถาบัน
พลังงานฯ จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน และเป็นหน่วยงานกลางทีไ่ม่ได้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงรักษาความลับของข้อมูลด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจัดการพลังงาน
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2. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2558

สรุปรายช่ือบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมและ
ผ่านการประเมินในโครงการตัวอย่างการน า
มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of 
Practice) ไปใช้งานจริง ประจ าปี 2558
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ล าดับที่
หมายเลขที่

ขึ้นทะเบียน
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A003 บริษัท บ.ีที.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

2 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

3
A010 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด

4 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด

5 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด

6 A021 บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ ากัด

7 A026 บริษัท สมาร์ท เอ็นเนอยี เซฟว่ิง จ ากัด

8 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ ผ่านการประเมินใน
โครงการตัวอย่างการน ามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(Code of Practice : CoP) ไปใช้งานจริง ประจ าปี 2558 โดย
มีผลระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น 



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2559

สรุปรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วม
และผ่านการประเมินในโครงการตัวอย่างการ
น ามาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(Code of Practice) ไปใช้งานจริง ประจ าปี 
2559 
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ล าดับที่
หมายเลขที่ข้ึน

ทะเบียน
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

2
A010 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จ ากัด

3 A015 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

4 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด

5 A023 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

6 A026 บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟว่ิง จ ากัด

7 A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

10 A057 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานที่ผ่านการประเมิน
ในโครงการตัวอย่างการน ามาตรฐานบริษัทจัด
การพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) ไปใช้
งานจริง ประจ าปี 2559 โดยมีผลระยะเวลา 1 ปี
เท่านั้น 



ผลการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO ปี 2561

สรุปรายช่ือ ESCO ที่ผ่านการประเมินการ
ตรวจสอบรับรองฯ และได้รับใบรับรองการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 
(CoP Certificate) ประจ าปี 2561
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ล าดับท่ี หมายเลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน

1 A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

2 A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด

3 A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ย่ีคอนเซอร์เวชัน่ จ ากัด

4 A021 บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด

5 A023 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

6 A026 บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จ ากัด

7 A027 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)

8 A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จ ากัด

9 A032 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

10 A048 บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จ ากัด

11 A056 บริษัท ธรรมสรณ์จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ ากัด

12 A059 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จ ากัด

13 A062 บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จ ากัด

หมายเหตุ : สถาบันพลังงานฯ ได้ด าเนินการออกใบรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificated) 
ประจ าปี 2561 ให้แก่บริษัทจัดการพลังงานที่ผ่านการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองมีอายุ 1 ปี
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3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของ ESCO 



หลักเกณฑ์และรายละเอียดประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานของ ESCO ประกอบด้วย 2 ส่วน

17

01

02

ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
Code of Practice (CoP)

มาตรฐานการด าเนินงานของ ESCO
(Code of Practice : CoP)



ข้อก าหนดหลัก

ข้อก าหนดรอง

1

2

ส่วนที่ 1 : ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
Code of Practice (CoP) ประกอบด้วย

18



1. ข้อก ำหนดหลัก มี 3 ข้อย่อย ประกอบด้วย

19

สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract : EPC)

1.1 

1.3 1.2 การตรวจวัดและพิสูจน์ผล
(Measurement & Verification: M&V)

รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน 
(Investment Grade Audit: IGA Report)



1. ข้อก าหนดหลัก (ต่อ)

สัญญาที่มีการลงนามระหว่าง
บริษัทจัดการพลังงานและ

ผู้ประกอบการ

1.1 สัญญาพลังงาน 
(Energy Performance 

Contract : EPC)

01

02

03

04

05

06

07

08

วัตถุประสงค์ของสัญญา

วิธีการด าเนินการตามโครงการ

การรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน

การจัดการพลังงานตามโครงการ

ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์

การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ ค่าปรับ

การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน
20



1. ข้อก าหนดหลัก (ต่อ)

วัตถุประสงค์ของรายงาน1

1.2 รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report)

ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน2

รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน3

การวิเคราะห์ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลงังาน4

การออกแบบและวิเคราะห์ทางเทคนิคของ
มาตรการอนุรักษ์พลงังาน

5

การวิเคราะห์ทางการเงินของมาตรการอนุรักษพ์ลังงาน6

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ7

การออกแบบวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงาน

8

การด าเนินการตามข้อก าหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง9

แผนการด าเนินงานโครงการ10

21



6. จัดท ารายงาน M&V
พร้อมกับลงนามรับรองรายงาน

ระหว่าง ESCO กับสถานประกอบการ

5. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ 
และเครื่องมือที่ใชท้ี่ได้มาตรฐานสากล

1. จัดท าข้อตกลงการท า M&V แนบท้าย
EPC (เป็นส่วนหนึ่งของ EPC)

2. แสดงข้อมูลพลังงานและ
รายละเอียดมาตรการและของ
สถานประกอบการในรายงาน 
M&V

3. เลือกแนวทางการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดที่เหมาะสม และ
จัดท า M&V Plan

M&V

1. ข้อก าหนดหลัก (ต่อ)
1.3 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: M&V)

22



2. ข้อก าหนดรอง มี 5 ข้อย่อย ประกอบด้วย

2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค

2.2 ความรับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงทางเทคนิค

2.5 ความสามารถทางการเงิน 
(Financial Performance)

2.3 มีความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนตามความต้องการของ
สถานประกอบการ

2.4 ความสามารถของบุคลากร

23



2.1 ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคนิค
ESCO ต้องมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพลังงำน
โดยตรง โดยเฉพาะในด้านมาตรการที่สถานประกอบการต้องการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาจาก

(1) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

(2) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด และ
สิ่งแวดล้อม

(3) ความช านาญด้านการบริหารจัดการโครงการและการบริหารสัญญา

(4) จ านวนเทคโนโลยีด้านพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถด าเนินการ

24

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)
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2.2 ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค
ใช้เกณฑ์ประเมินหัวข้อ 1.1 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ในข้อย่อยที่ (6) 
และข้อย่อยที่ (7) ประกอบด้วย
- ข้อย่อยที่ (6) กำรรับประกันผลประหยัดพลังงำน/แบ่งผลประหยัด
- ข้อย่อยที่ (7) เงื่อนไขในกำรรับประกัน

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)

Note :
- ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนคิดา้นผลประหยัดของโครงการ มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการ
ที่สามารถด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประหยัดทีก่ าหนดในสัญญาพลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กบัสถานประกอบการ 
- ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนคิดา้นประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน



BANK

2.3 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร
(1) กรณีท าสัญญาพลังงาน (EPC) แบบแบ่งผลประหยัด (Shared Saving / Guaranteed Rebate 
(Chauffage)) ความสามารถของ ESCO ในการลงทุนเองทั้งหมด
(2) กรณีท าสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลประหยดั (Guaranteed Saving) ความสามารถของ 
ESCO ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดหาแหล่งเงินลงทุน
(3) ESCO มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเคยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน หรือเคยแนะน า
โปรแกรมการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนจากสถาบันการเงิน/ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)
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2.4 ความสามารถของบุคลากร
(1) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนของบุคลำกรประจ ำรวมกันขั้นต่ ำอย่ำง

น้อย 5 man-yr (ปี)

(2) กำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อำทิ กำร

ฝึกอบรมภำยในและภำยนอก กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ สนับสนุนทุนกำรศึกษำ

(3) บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ใน

สำขำที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 คน ประจ ำอยู่ในบริษัท

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)



2.5 ความสามารถทางการเงิน
ESCO แสดงถึงความสามารถรับความเสี่ยงในการด าเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของ
โครงการ โดยพิจารณาจาก

(1) ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ช าระแล้วขั้นต่ า 1 ล้านบาท

(2) อัตราส่วนของหน้ีสินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้ีสินต่อทุนที่ระดับไม่เกิน 3 เท่า
เนื่องจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของหน้ีสินต่อทุนสูงมากนั้น ย่อมจะมีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย จะท า
ให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง

(3) ความสามารถในการขอหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (B/G) / กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
ESCO / แคชเชียร์เช็ค หรือ หลักฐานการเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตาม
สัญญา

28

2. ข้อก าหนดรอง (ต่อ)



• เพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ส าหรับการ
ด า เนินงานโครงการด้ านอนุ รั กษ์
พลังงานด้วยกลไก ESCO 

• เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับเทียบเท่าสากล

ส่วนที่ 2 : มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
(Code of Practice : CoP)
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มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

1. การส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

2. การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม

3. การจัดท าสัญญาพลังงาน
(Energy Performance Contact: 
EPC)

30

4. การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องจักรอุปกรณ์

5. การตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด/
แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน

6. ความรับผิดชอบในการรับประกัน
ผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ์/ความ
ช ารุดเสียหายของอุปกรณ์



หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP)

แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมตำมขอบเขตตำมสัญญำ EPC
1. แผนการด าเนินโครงการ

มีกำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งของกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนอย่ำงชัดเจน

2. แผนผังโครงสร้างการบริหารโครงการ

มีกำรประชุมเริ่มต้นโครงกำรเพื่อหำรือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงสถำนประกอบกำรและ ESCO และก ำหนด
วิธีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ

จัดท ำเอกสำร คู่มือกำรใช้งำน และเอกสำรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเดินเครื่อง และบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย

4. เอกสาร คู่มือการใช้งาน และเอกสารฝึกอบรม
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หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 ส่วน

32

ส่วนที่ 1: ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมนิ CoP→ ข้อก าหนดหลัก (ต้องผ่านการประเมินส่วนนีไ้มต่่ ากว่า 80%)

หัวข้อการประเมิน เงื่อนไข

1) ข้อก าหนดหลัก 

ข้อก าหนดหลัก EPC, IGA และ M&V

(หัวข้อ 1.1 -1.3 ต้องผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่า 80 % ทั้ง 3 หัวข้อ)

หากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน

1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC) มี 10 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อ)

1.2) รำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเพ่ือกำร

ตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit: IGA Report)
มี 10 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 8 ข้อ)

1.3) กำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรประหยัดพลังงำน (Measurement and 

Verification: M&V)
มี 6 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 5 ข้อ)



หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 ส่วน
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ส่วนที่ 1: ข้อก าหนดของ ESCO ตามหลักเกณฑ์การประเมนิ CoP→ ข้อก าหนดรอง (ต้องผ่านการประเมินส่วนนีไ้มต่่ ากว่า 80%) 

หัวข้อการประเมิน เงื่อนไข

2) คุณสมบัติรอง หัวข้อ 2.1-2.5 ต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย 4 หัวข้อ

2.1) ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค มี 4 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 3 ข้อ)

2.2) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงทำงเทคนิค

ใช้เกณฑ์ประเมินในหัวข้อ 1.1) สัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

ต้องผ่ำนทั้งข้อย่อยที่ (6) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน/แบ่งผลประหยัด 

และข้อย่อยท่ี (7) เงื่อนไขในการรับประกัน

2.3) ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนตำมควำมต้องกำรของ

สถำนประกอบกำร
มี 3 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 1 ข้อ)

2.4) ควำมสำมำรถของบุคลำกร มี 3 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อ)

2.5) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน มี 3 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 2 ข้อ)



หลักการประเมินการตรวจสอบรับรองฯ มี 2 ส่วน

34

ส่วนที่ 2: มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation)

หัวข้อการประเมิน เงื่อนไข

1. แผนกำรด ำเนินกำรโครงกำร ไม่มีหัวข้อย่อย (มีกำรก ำหนดแผนงำนถือว่ำผ่ำน)

2. แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 1 ข้อ)

3. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรโครงกำร มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 1 ข้อ)

4. เอกสำร แบบ คู่มือใช้งำน และเอกสำรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร

เดินเครื่องและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์
มี 2 ข้อย่อย (ต้องผ่ำนอย่ำงน้อย 1 ข้อ)

เงื่อนไข : หัวข้อมาตรฐานการด าเนินงาน ข้อที่ 1-4 ต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย 3 หัวข้อ

 ESCO ต้องผ่านการประเมินทั้งส่วนที่ 1 และ 2 จึงจะได้รับ  CoP Certificate



ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
(CoP Certificate)
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ตัวอย่าง CoP Certificate (มีเฉพาะฉบับภาษาไทย) 

ส าหรับบริษัทที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย จะได้รับ CoP Certificate จาก
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

 ปัจจุบันใบรับรองฯ ฉบับน้ีมีอายุ 1 ปีเท่าน้ัน 
 ใบรับรองฯ ฉบับนีม้ิใช่การหลักฐานการต่ออายุการ

เป็นบริษัทจัดการพลังงานรายปี



ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า Code of Practice (CoP) 
ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร
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ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
จากการน า CoP ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร

รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้จ านวน 11 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของ 
ESCO จากการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ในปี 2558 – 2559 และบริษัทที่ได้รับ CoP Certificated ปี 2561 

➢ บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
➢ บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด
➢ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จ ากัด
➢ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด
➢ บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ ากัด
➢ บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
➢ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จ ากัด
➢ บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด เดิมชื่อ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
➢ บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เดิมชื่อ บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ ากัด
➢ บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จ ากัด
➢ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

37



ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า Code of Practice (CoP) ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร

02 03 0401 สร้างโอกาสในการ
แข่งขันทางธุรกิจ 
และลดความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจ

สร้างความ
น่าเชื่อถือต่อ
ผู้ขอรับบริการ 
และแหล่งเงินทุน

การด าเนินงาน
ขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สร้างบุคลากรท่ีมี
คุณภาพเพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์กร
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Contact Us

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

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

Thank You

www.thaiesco.org

ESCO Information Center 

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENERGY (IIE)

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES (F.T.I)
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Line Official: ESCO Information Center

Line Group: ESCO ที่ขึน้ทะเบียนฯ


