
แนวทางการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น
(Excellent ESCO Awards)

โดย
นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

12 ธันวาคม 2562
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ



คุณสมบัติของบริษัทจัดการพลังงาน
ในการเข้าร่วมคัดเลือก

หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน
บริษัทจัดการพลังงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น
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ESCO จะต้องเป็นสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมฯ และเป็นสมาชิก
สมาคมฯ ประเภทสามัญ

ESCO จะต้องไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาฟ้องร้องหรือถูกด าเนินคดี
ทางกฎหมาย

ESCO ด าเนินการต่ออายุและได้รับ
ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลงังาน
ในปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

ESCO ต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบัน
พลังงานฯ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 

คุณสมบัติของ ESCO ในการเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น
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ESCO จะต้องผ่านการประเมินจากการ
ตรวจสอบCoP จากสถาบันพลังงานฯ 
ประจ าปี 2562

ESCO จะต้องเสนอรายช่ือลูกค้าเพื่อ
พิจารณารับรางวัล ESCO Project 
Awards อย่างน้อย 2 โครงการ* 

*จากคุณสมบัติข้อที่ 3 สถานประกอบการจะต้องได้รับรางวัล ESCO Project Awards อย่างน้อย 1 โครงการ และต้องไม่
เป็นสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards มาก่อน รวมถึงต้องเป็นโครงการที่มีการท าสัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract: EPC) เท่านั้น 3



การด าเนินงานและผลงานที่ผ่านมาขององค์กร

ความสามารถด้านเทคนิค

คุณภาพของบคุลากรในแต่ละองคก์ร

ความสามารถด้านการเงนิ

การค านึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม

หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนบริษัทจัดการพลังงาน
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การก าหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากปี 2561 เพ่ือให้ ESCO ได้รับทราบข้อมูลเป็นแนวทางเบื้องตน้เทา่นัน้

**คณะท างานโครงการฯ จะมีการพิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือก
บริษัทจัดการพลังงานดเีด่นอีกคร้ัง โดยสถาบันพลงังานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป** 4

80 คะแนนขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 



จ านวนโครงการ (สัญญา EPC) ที่เคยด าเนินการ

และส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด (ย้อนหลัง

ได้ไม่เกิน 3 ปี) **พิจารณาเฉพาะโครงการที่มี 

EPC ครบถ้วนเท่านั้น และจะต้องเป็นสัญญาใน

โครงการที่ไม่เคยส่งเข้าพิจารณามาก่อน**

ความพึงพอใจของลูกค้า
**พิจารณาตามจ านวนโครงการข้อ 1**

มูลค่าโครงการรวม (รวมทุกโครงการท่ีมี
EPC ที่บริษัทจัดการพลังงานได้ส่งเข้าเพ่ือ

พิจารณารับรางวัล)
**พิจารณาตามจ านวนโครงการข้อ 1**

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงาน (M&V)

**พิจารณาตามจ านวนโครงการข้อ 1**

1. การด าเนินงานและผลงานที่ผ่านมาขององค์กร
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2. ความสามารถด้านเทคนิค

ระยะเวลาการด าเนินการ
ของบริษัท (ปี) ในด้านที่

เกี่ยวข้องกับพลังงาน
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มาตรฐานระบบคุณภาพที่ได้รับ 
เช่น ISO 9001 เป็นต้น (แสดง
หลักฐานใบรับรองมาตรฐานที่ยัง
ไม่หมดอาย)ุ

การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี 
หรือด้าน ESCO ให้กับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
มีการด าเนินการโครงการรูปแบบ ESCO 
โดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึกตามที่ระบุไว้ใน
โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานของ พพ. ให้กับสถาน
ประกอบการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของบริษัท รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณท่ีเกี่ยวข้องที่เคย
ได้รับ
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3. คุณภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กร

ประสบการณ์ด้านการท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน (ปี) 

การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO 
ทั้งในด้านบริหารและด้านเทคนคิทัง้หลักสูตรในระดับสากลหรือ
หลักสูตรเทียบเท่า

บริษัทมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) 
ที่ยังไม่หมดอายุในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัท
จัดการพลังงานให้บริการ ได้แก่ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเครื่องกล ซึ่งท างาน
เต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ในบริษัท กว. อย่างน้อย 1 คน
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4. ความสามารถด้านการเงิน

ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว (แสดง
หลักฐานหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน 
(แสดงงบการเงินของ
บริษัท)

ความสามารถในการขอหนังสือค้ า
ประกันจากธนาคาร (B/G) หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
ESCO (Insurance Policy)

ความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนส าหรับโครงการ
อย่างน้อย 1 โครงการ
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5. การค านึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายของบริษัทที่ชัดเจนด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อมและผลงานที่
เป็นรูปธรรม

เทคโนโลยีที่น าเสนอช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้

หรือผลงานสู่ชุมชน การเข้าไป
มีส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(CSR)
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เอกสารที่เกี่ยวข้องการคัดเลอืกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดท าเอกสารการเสนอรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลงังานดีเดน่ 
สถาบันพลังงานฯ จะด าเนินการจัดส่งให้เฉพาะบริษัทจัดการพลงังานที่มีสทิธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นบรษิัทจัดการพลงังานดเีด่น
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- แบบฟอร์มหน้าปกเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
- แบบเสนอรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือก
เป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเดน่
- แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร

ค าชี้แจง
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของบริษัทจัด
การพลังงาน
ส่วนท่ี 2 เกณฑ์การพิจารณาและ
การให้คะแนน
ส่วนที่ 3 การจัดท าเอกสาร
ส่วนท่ี 4 การจัดส่งเอกสาร
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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


