
ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
ส าหรบัผูป้ระกอบการด้วยบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO)

ด าเนินการโดย

สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2562
อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยีเชงิสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
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บทบาทหน้าท่ีของสถาบนัพลงังานฯ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ส าหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO

Content

2

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

ส่ือเผยแพร่และช่องทางการตดิต่อ



01 บทบาทหน้าท่ีของ
สถาบนัพลงังานฯ
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ

4

หน่วยงานเดียวที่
รับขึน้ทะเบียน

บริษัทจัด
การพลังงาน

ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือ
เช่ือมโยงกันระหว่างบริษัท

จัดการพลังงาน 
ผู้ประกอบการและสถาบัน

การเงนิ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ให้ค าแนะน าด้าน

แหล่งเงนิทุนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน

สร้างความเช่ือม่ัน
การอนุรักษ์พลังงาน
โดยกลไก ESCO

ESCO 
Information 

Center

สร้างเครือข่ายคาม
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทัง้

ในและต่างประเทศ

การส่งเสริม
จากภาครัฐ

กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์

พลังงานโดยกลไก 
ESCO

Tel. 02-345-1250-1
Fax. 02-345-1258

E-mail:  admin@thaiesco.org



02
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานและพลงังานทดแทน
ส าหรับผู้ประกอบการ ด้วย
บริษทัจดัการพลงังาน (ESCO)
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ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2550 – ปัจจุบัน 

ได้รับการสนับสุนนจากส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ด าเนินการโดย สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการลดการใช้พลังงานส าหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO)



วตัถปุระสงคโ์ครงการ
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ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนด้วยศกัยภาพของ ESCO ตาม
ยทุธศาสตรห์ลกัของแผนอนุรกัษ์พลงังานปี 2558 – 2579

ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษทัจดัการพลงังาน
และผลกัดนัให้มีสถานประกอบการท่ีประสบความส าเรจ็บริการของบริษทัจดัการพลงังานเพ่ือน ามาเป็น
ตวัอย่างในการการศึกษาและน ามาประยกุตใ์ช้กบัตนเองได้อย่างเหมาะสม

เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานด้วยรปูแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือพฒันาระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษัทจดัการพลงังานไทยให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และยกระดบัคุณภาพของบริษัทจดัการพลงังานให้มีความ
น่าเช่ือถือ



03 กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO
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พืน้ท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ ESCO
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จ.เชยีงใหม่
(งานอบรมใหค้วามรูด้า้น 

ESCO ส าหรบัสถาน

ประกอบการ) 

จ.พระนครศรอียุธยา 
(สัมมนา ESCO 

Roadshow)

จ.นครราชสมีา
(งานอบรมใหค้วามรูด้า้น 

ESCO ส าหรบัสถาน

ประกอบการ) 

จ.ระยอง
(สัมมนา ESCO 

Roadshow)

กรงุเทพฯ 
งานสมัมนาเปดิโครงการฯ 

ESCO Roadshow

Thailand ESCO Fair
อบรมใหค้วามรูด้า้น ESCO ส าหรบัสถานประกอบการ 

ESCO Training Program
งานอบรมระบบรบัรองการด าเนนิงานของ ESCO

ประชมุเครอืขา่ย ESCO



กิจกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 

(เชิญ ESCO เข้าร่วมออกบธูและเข้าร่วมงาน)

10

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ส าหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

- เพื่อชีแ้จงข้อมูล วัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการฯ การสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
- เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและกระตุ้นให้เกิดการด าเนินธุรกิจ และการลงทุนด้านการ อนุรักษ์พลังงานรวมถงึเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงานได้แสดง
ศักยภาพ
- เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความสัมพนัธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบการ

ผู้ร่วมออกบูธนิทรรศการ: จ ำนวนประมำณ 15 บธู 
- สถำบนัพลงังำนเพ่ืออตุสำหกรรม (ESCO Information Center)
- สมำคมบริษัทจดักำรพลงังำนไทย
- แหลง่เงินทนุเพ่ือกำรอนรัุกษ์พลงังำน/สถำบนักำรเงิน
- บริษัทจดักำรพลงังำน (ESCO) ท่ีมีสถำนะ “ต่อทะเบียน” ในปี 2562
- องค์กรสนบัสนนุธุรกิจบริษัทจดักำรพลงังำน (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.)

***ไม่มีค่าใชจ่้ายในการออกบูธนิทรรศการ***

กลุ่มผู้เข้าชมงาน : จ ำนวนประมำณ 150 คน 
- สถำนประกอบกำรภำคอตุสำหกรรมและอำคำรธุรกิจ
- หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ สถำบนักำรศกึษำ
- บริษัทเอกชนด้ำนพลงังำน
- สถำบนักำรเงิน

จัดงานวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชัน้ 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ



กิจกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO (เชญิ ESCO เข้าร่วมออกบูธและเข้าร่วมงาน)

- เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงแนะน าการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การใช้บริการ ESCO

- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน จากการ
พบปะ แลกเปล่ียนข้อมูล และ ESCO ได้มีโอกาสแนะน ารูปแบบการให้บริการกับสถานประกอบการ

- มีจัดบูธนิทรรศการประมาณ 15 บูธ จากบริษัทจัดพลังงานที่มีสถานะ “ต่อทะเบียน” และแหล่งเงนิทุน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การออกบูธ)

- กลุ่มเป้าหมายจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอาคาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องประมาณ 60 คน/ครัง้

11

ESCO Roadshow ในพืน้ที่กรุงเทพและภมูภิาคจ านวน 3 ครัง้
(ระยอง พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ )

ครัง้ที่ ช่วงเวลาการจัดงาน พืน้ที่จัดงาน

1 กรกฎำคม 2562 ระยอง

2 กนัยำยน 2562 พระนครศรีอยธุยำ

3 มีนำคม 2563 กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาการ
จัดงาน



กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO (เชญิ ESCO เข้าร่วมออกบูธและเข้าร่วมงาน)

12

- เพื่อเผยแพร่ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการฯ รวมถงึผลงานที่ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO

- มีการมอบรางวัลให้สถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ESCO Project 

Awards) ให้เป็นกรณีศึกษาส าหรับสถานประกอบการที่สนใจลดการใช้พลังงาน 

- มีการมอบรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น (Excellent ESCO Awards) ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

- มีการมอบรางวัลให้แก่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Excellent ESCO 

Financial Supporting Awards) 

- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะน าจากบริษัทจัดพลังงาน แหล่งเงินทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ไม่น้อย
กว่า 40 บูธ

- กลุ่มเป้าหมายจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 1,000 คน

Thailand ESCO Fair 2020

จัดงานในช่วง
เดือนกรกฎาคม 

2563

**สถาบันพลังงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ESCO ที่มีสถานะ “ต่อทะเบียน” เป็นล าดับแรก 

ส าหรับการเข้าร่วมออกบูธงาน Thailand ESCO Fair**
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การพัฒนาศักยภาพ 
ESCO ในไทย



การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
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จัดประชมุเครอืขา่ยบรษิัทจดัการพลงังานไทย

เพื่อรับฟงัการชีแ้จงขอ้มลูเกี่ยวกบัโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รับฟังความเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จากบริษัทจัดการพลังงานทุกรายเพื่อน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป

ครัง้ที่ ช่วงเวลาการจัดงาน

1 30 เมษำยน 2562

2 ตลุำคม 2562

3 พฤษภำคม 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม : โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังนี้

- ผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

- ผู้แทนจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม

- ผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

**ครั้งที่ 2-3 วัน เวลา และสถานที่ สถาบันพลังงานฯ 

จะมีการแจ้งให้ ESCO ได้ทราบต่อไป**



การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
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จัดอบรม ESCO Training Program ในพื้นทีก่รงุเทพฯ

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 30 คน

- บริษัทจัดการพลังงานท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ

- สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ประเภทสามัญและวิสามัญ

- หน่วยงานเอกสารด้านพลังงานท่ีสนใจขึ้นทะเบียนเป็น ESCO

จัดขึ้นจ านวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO) อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเทคนิค

วิธีการด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานให้

ประสบผลส าเร็จ 

- เพื่อเป็นหลักสูตรพื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดส าหรับการเข้าอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานใน

ระดับนานาชาติต่างๆ 



การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
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จัดอบรมระบบรบัรองการด าเนนิงานของบรษิทัจดัการพลงังานไทยจ านวน 2 ครั้ง 

ในพื้นทีก่รุงเทพฯ (ครั้งละ 1 วัน)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการ

ขึ้นทะเบยีน/การต่ออายุใบรับรองการเป็น

บริษัทจัดการพลั ง งาน  การควบคุม

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ก า กั บ ดู แ ล บ ริ ษั ท จั ด

การพลังงาน การขอใบรับรองมาตรฐาน

การด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

ไทย (CoP Certificate) และหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้โล่ประกาศเกียรติคุณแก่

บริษัทจัดการพลังงาน

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 30 คน/ครัง้

- บริษัทจดัการพลงังานที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบันพลงังานฯ

- สมาชิกสมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทย

- หน่วยงานเอกสารดา้นพลงังานที่สนใจขึน้ทะเบียนเปน็ ESCO

ครั้งที่ ช่วงเวลาการจดังาน

1 มิถุนายน 2562

2 มกราคม 2563
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จัดกิจกรรมการพัฒนาตอ่ยอดความรูน้วัตกรรมดา้นพลงังานส าหรับ ESCO 

จัดงานในเดอืนตลุาคม 2562จ านวน 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) 

มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน

- บริษัทจัดการพลังงานท่ีขึ้นทะเบียน 

- สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

- คณะท างานโครงการฯ

เพื่อศกึษา และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนวตักรรมพลงังานใหม่ๆ  เพื่อน ามาพฒันาตอ่ยอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่

บริษัทจัดการพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ และการน าเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้

ในการอนรุกัษพ์ลงังานในประเทศ รวมถงึมกีารระดมความเหน็รว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา

นวัตกรรมพลังงานส าหรับบริษัทจัดการพลังงานในอนาคต

**ก าหนดการจะมีการแจง้ใหท้ราบตอ่ไป**
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การจัดท าระบบรบัรองการด าเนนิงานของบรษิทัจดัการพลังงานไทย
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ส่ือเผยแพร่และช่องทางการตดิต่อ



ส่ือเผยแพร่
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01

02

03

04

รายงานประจ าปี
(Annual Report)

คู่มือการตรวจรับรองการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงาน

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์

เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
จากการใช้บริการ ESCO

เอกสารเผยแพร่/คู่มือ
ต่างๆ สามารถดาวน์
โหลดผา่นเวบ็ไซต์

thaiesco.org (หวัข้อ
เอกสารดาวน์โหลด) 

และ Facebook 

Fanpage : ESCO 

Information Center  



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ
ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
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THIS IS A 
SAMPLE 
TEXT

ในส่วนของเวบ็ไซตมี์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้สนใจ ได้แก่
• สรปุกิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ ESCO ท่ีผา่น

มา ภายใต้หวัข้อ “รอบรัว้ ESCO” 

• สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการได้ท่ีหวัข้อ
“ประชาสมัพนัธ”์ 

• ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจ ESCO

• เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น คู่มือ M&V 

รายงานประจ าปี เป็นต้น
• การขึน้ทะเบียน ESCO

• ติดต่อเรา / ข้อเสนอแนะร้องเรียน



Social Media
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หากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ 

Inbox มาทางข้อความของเพจ

ESCO ทุกรายสามารถติดต่อ

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ห รื อ ร า ยล ะ เ อี ย ด อื่ น ๆ  ไ ด้ ท า ง

ช่องทางนี้



Social Media
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Line Officaial : ESCO Information Center

Line Account :
ESCO Information Center

Group Line :
ESCO ท่ีขึน้ทะเบียน

ส าหรับประชาสัมพันธ์ และสรุปผลกิจกรรมหรือการด าเนินงาน

เกี่ยวกับธุรกิจ ESCO และถาม-ตอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ กับ

กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทจัดการพลังงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ

โดย ESCO แอดไลน์ที ่Account นี้

เพื่อที่สถาบันพลังงานฯ จะเชิญเข้า

ร่วม Group Line : ESCO ที่ขึ้น

ทะเบียนต่อไป

Group Line นี้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ ESCO เช่น การเข้า

ร่วมออกบธู, การเชญิรว่มงานทีเ่กีย่วกบั ESCO, การแจ้งข้อมูลสถานประกอบการ

ที่สนใจการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ ESCO ติดต่อได้โดยตรง และข่าวสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง
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ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tel. 0-2345-1250-51, 081-921-9874 Fax. 0-2038-5065 

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

www.thaiesco.org, www.iie.or.th


