
ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
ส าหรบัผูป้ระกอบการด้วยบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO)

ด าเนินการโดย

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผูอ้ านวยการสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

7 สิงหาคม 2562
งานสัมมนา ESCO Roadshow
โรงแรมคลาสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทบาทหน้าท่ีของสถาบนัพลงังานฯ และผลการด าเนินงานท่ีผา่น
มา

แนะน ำโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรด้วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)

กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO และส่ือเผยแพร่

แนวทำงกำรพจิำรณำเลือกใช้บริกำร ESCO ที่ขึน้ทะเบียนกับ
สถำบันพลังงำนฯ

Content

2

แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
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บทบาทหน้าท่ีของสถาบนัพลงังานฯ
และผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา

3



บทบำทหน้ำที่ของสถำบันพลังงำนฯ

4

หน่วยงำนเดียวที่
รับขึน้ทะเบียน

บริษัทจัด
กำรพลังงำน

ศูนย์กลำงข้อมูลเพื่อ
เช่ือมโยงกันระหว่ำงบริษัท

จัดกำรพลังงำน 
ผู้ประกอบกำรและสถำบัน

กำรเงนิ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ให้ค ำแนะน ำด้ำน

แหล่งเงนิทนุเพื่อกำร

อนุรักษ์พลังงำน

สร้ำงควำมเช่ือม่ัน
กำรอนุรักษ์พลังงำน
โดยกลไก ESCO

ESCO 
Information 

Center

สร้ำงเครือข่ำยคำม
ร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนทัง้

ในและต่ำงประเทศ

กำรส่งเสริม
จำกภำครัฐ

กิจกรรมส่งเสริม
กำรอนุรักษ์

พลังงำนโดยกลไก 
ESCO

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

E-mail:  admin@thaiesco.org
www.thaiesco.org
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สรุปผลการ

ด าเนนิงาน

ที่ผ่านมา

สถาบนัพลงังานฯ 

ด าเนนิการสง่เสรมิ

ธุรกจิ ESCO ตั้งแตป่ ี

2550 - 2561 

ได้รับการสนบัสนนุ

ด าเนินโครงการจาก พพ. 

โดยกองทุนเพื่อสง่เสริม

การอนุรกัษพ์ลังงาน 

กระทรวงพลังงาน
สร้างเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืในประเทศกบั

ธนาคาร และองคก์ร

สนับสนนุธรุกจิ ESCO 

(กฟผ. กฟภ. และ 

กฟน.)

จัดงาน Thailand 

ESCO Fair จ านวน

รวม 10 ครั้ง ผู้เขา้รว่ม

งานรวมประมาณ 

11,000 คน  
จัดงาน ESCO 

Business Matching 

จ านวนรวม 55 ครั้ง มี

ผู้เขา้รว่มงานรวม

ประมาณ 4,000 คน

จัดอบรมดา้น ESCO ให้

สถานประกอบการ, 

ESCO, สถาบนัการเงนิ 

และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

จ านวนรวม 39 ครั้ง 

ผู้เข้ารว่มอบรมรวม

ประมาณ 2,000 คน

กิจกรรมศกึษาดงูาน

โครงการทีป่ระสบ

ความส าเรจ็จากการใช้

บริการ ESCO จ านวนรวม 

15 ครั้ง ผู้เข้ารว่มงานรวม

ประมาณ 530 คน

สื่อเผยแพร่

คู่มือ M&V 16 มาตรการ,

คู่มือ Code of Practice 

(CoP) และ ESCO 

Annual Report 

สร้างเครอืขา่ยความรว่มมอื

หน่วยงานตา่งประเทศ 

ได้แก ่ประเทศญีปุ่น่ จีน

เกาหลใีต้ สิงคโปร ์ไต้หวนั 

สหรัฐอเมรกิา  เวียดนาม 

และอนิโดนเีซยี

มีสัญญา EPC รวม 

664 สัญญา

เกิดการลงทนุรวม 

23,997.80 ล้านบาท มีผล

ประหยดัรวม 126.18 ktoe

คิดเปน็มลูคา่ผลประหยดั 

5,622.93 ล้านบาท
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

10 24
57

87
127

167
205

226
259

279

19
59

103
145

208

269

330
354

375 385

29

83

160

232

335

436

535
580

634
664

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดสะสมจ ำนวนสัญญำประเภทที่มี EPC

สะสมภาคอาคารธุรกิจ สะสมภาคอุตสาหกรรม ยอดสะสมรวม
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

69.90 115.05 321.42 524.00 831.91 945.55 1,092.19 1,631.71
2,507.18 2,637.19

1,248.52
2,209.47 2,324.35

8,684.07

19,990.36 20,180.67 21,008.09 21,112.83 21,256.06 21,360.62

1,318.42
2,324.52 2,645.77

9,208.07

20,822.27 21,126.22
22,100.28 22,744.54

23,763.24 23,997.81

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดสะสมมูลค่ำกำรลงทุนรวมสัญญำประเภทที่มี EPC (ล้ำนบำท)

สะสมภาคอาคารธุรกิจ สะสมภาคอุตสาหกรรม ยอดสะสมรวม



ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
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15.84 49.51
145.67 234.05

348.75 440.35 494.13 574.76 724.24 763.88

178.93
471.26 515.85

1,602.24

3,890.44

4,580.82 4,754.55 4,791.90 4,836.63 4,859.05

194.77
520.77 661.52

1,836.29

4,239.19

5,021.17
5,248.68 5,366.66

5,560.87 5,622.93

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดสะสมมูลค่ำผลประหยัดสัญญำประเภทที่มี EPC (ล้ำนบำท)

สะสมภำคอำคำรธุรกิจ สะสมภำคอุตสำหกรรม ยอดสะสมรวม
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

0.55 0.92
5.74 7.79 10.37 12.33 13.54 15.77 19.09 19.8426.12

42.78 44.52

61.40

82.74

97.15
103.52 104.45 105.70 106.34

26.67

43.70
50.26

69.19

93.11

109.48
117.06 120.22

124.78 126.18

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดสะสมผลประหยัดสัญญำประเภทที่มี EPC (ktoe) 

สะสมภาคอาคารธุรกิจ สะสมภาคอุตสาหกรรม ยอดสะสมรวม
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

Air Compressor
40%

Lighting 
35%

VSD
25%

สัดส่วนมำตรกำรในภำคอุตสำหกรรมปี 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ

8
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49

14

31

21

44

21

7

79

41

10

17

57

48

17

Absorption Chiller

Air Compressor

Air conditioning System (Chiller)

Air conditioning System (Split Type)

Boiler

Energy Consulting

Energy Management System

Heat Pump

High Efficiency Motor

Lighting

other

Ozone

Solar Cell

Variable Speed Drive (VSD)

Voltage Regulator

Waste Heat Recovery

มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและจ ำนวนครั้งที่ผู้ประกอบกำรนิยมใช้ในภำคอุตสำหกรรม ปี 2552 - 2561
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

Air conditioning 
System (Chiller)

37%

Lighting 
36%

VSD
27%

สัดส่วนมำตรกำรในภำคอำคำรปี 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ



02
แนะน าโครงการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนส าหรบัผู้ประกอบการ
ด้วยบริษัทจัดการพลัง งาน
(ESCO)

12
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ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน (ส.กทอ.) โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวงพลังงำน

ด าเนินการโดย สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
ส าหรบัผูป้ระกอบการด้วยบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO)

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 18 เดือน (มีนำคม 2562 – สิงหำคม 2563)



วตัถปุระสงคโ์ครงการ
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ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนด้วยศกัยภาพของ ESCO ตาม
ยทุธศาสตรห์ลกัของแผนอนุรกัษ์พลงังานปี 2558 – 2579

ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษทัจดั
การพลงังาน

เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานด้วยรปูแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือพฒันาระบบรบัรองการด าเนินงานของบริษัทจดัการพลงังานไทยให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และยกระดบัคุณภาพของบริษัทจดัการพลงังานให้มีความ
น่าเช่ือถือ



03 กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO และส่ือเผยแพร่
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พืน้ท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ ESCO

16

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



กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO 
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สัมมนำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เปิดโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน
ส ำหรับผู้ประกอบกำรด้วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) จัดขึน้วันที่ 29 พฤษภำคม 2562

ณ ห้องแกรนด์รัชดำ ชัน้ 5 โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค รัชดำ กรุงเทพฯ

- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ธุรกจิบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)
- เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ันและกระตุ้นให้เกดิกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรลงทนุด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนรวมถงึเปิดโอกำสให้บริษัทจัดกำรพลังงำนได้แสดงศักยภำพ

ผู้ร่วมออกบธูนิทรรศการ ได้แก ่ESCO Information Center, องค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (กฟผ. และ กฟภ.),

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และธนาคาร รวมจ านวน 18 บูธ 

มีผู้เข้ารว่มงานจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธรุกจิ หน่วยงานภาครฐั และหนว่ยงานเอกชนด้านพลงังาน จ านวนรวม 225 คน



กิจกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO

- เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ รวมถึงแนะน ำกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยรูปแบบ ESCO และประโยชน์ที่จะได้รับจำก
กำรใช้บริกำร ESCO

- ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรมีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยบริกำรของบริษัทจัดกำรพลังงำน จำกกำร
พบปะ แลกเปล่ียนข้อมูล และ ESCO ได้มีโอกำสแนะน ำรูปแบบกำรให้บริกำรกับสถำนประกอบกำร

- มีจัดบูธนิทรรศกำรประมำณ 10 บูธ จำกบริษัทจัดกำรพลังงำน และแหล่งเงนิทุน

- กลุ่มเป้ำหมำยจำกสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและอำคำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

18

ESCO Roadshow ในพืน้ที่กรุงเทพและภมูภิำคจ ำนวน 3 ครัง้
(ระยอง พระนครศรีอยุธยำ และกรุงเทพฯ )

ครัง้ที่ ช่วงเวลำกำรจัดงำน พืน้ที่จัดงำน

1 7 สิงหาคม 2562 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ พระนครศรีอยธุยา

2 กนัยายน 2562 ระยอง

3 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ

ช่วงเวลำกำร
จัดงำน



กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO 
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- เพื่อเผยแพร่ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ รวมถึงผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรใช้บริกำร 
ESCO

- มีกำรมอบรำงวัลให้สถำนประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรใช้บริกำร ESCO (ESCO 

Project Awards)

- มีกำรมอบรำงวัลบริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่น (Excellent ESCO Awards)

- มีกำรมอบรำงวัลให้แก่สถำบันกำรเงินที่ ให้กำรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน (Excellent 

ESCO Financial Supporting Awards) 

- มีกำรจัดบูธนิทรรศกำรเพื่อแนะน ำจำกบริษัทจัดพลังงำน แหล่งเงินทุน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 40 บูธ

- กลุ่มเป้ำหมำยจำกสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและอำคำร และหน่วยงำนที่ เก่ียวข้อง ประมำณ 
1,000 คน

Thailand ESCO Fair 2020

จัดงำนในช่วง
เดือนกรกฎำคม 

2563
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อบรมให้ควำมรู้ด้ำน ESCOส ำหรับสถำนประกอบกำรในพืน้ที่กรุงเทพฯ และภูมภิำค จ ำนวน 3 ครัง้

- เพื่อให้สถำนประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำรของ ESCO ควำมน่ำเช่ือถือในกำรด ำเนินงำนร่วมกับบริษัทจัดกำรพลังงำน ทัง้ในด้ำนกำรท ำ
สัญญำพลังงำน กำรตรวจวัดและพสูิจน์ผลในมำตรกำรต่ำงๆ 
- เพ่ือน ำควำมรู้ได้ที่จำกกำรอบรมฯ ไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับสถำนประกอบกำรนัน้ๆ รวมถงึกำรพจิำรณำเลือกใช้บริษัทจัดกำรพลังงำนที่มีเหมำะสม

ครัง้ที่ ช่วงเวลำกำรจัดงำน พืน้ที่จัดงำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วม (คน)

1 13 มิถนุายน 2562 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ 65

2 16 สิงหาคม 2562 โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ -

3 มีนาคม 2563 นครราชสีมา -

ช่วงเวลำ
กำรจัดงำน

ส าหรับผู้ท่ีผ่านอบรมจะได้รับวุฒบัิตรเพ่ือ
แสดงว่า “ได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้าน 
ESCO ส าหรับสถานประกอบการ” จาก

สถาบันพลังงานฯ
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กจิกรรมศกึษำโครงกำรตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรใช้บริกำร ESCO จ ำนวน 2 ครัง้

เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีที่จะสร้ำงควำมเชื่อม่ันถงึกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ให้แก่สถำนประกอบกำร 
แหล่งเงนิทุน และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

ครัง้ที่ ช่วงเวลำกำรจัดงำน

1 กนัยายน 2562

2 มีนาคม 2563

ช่วงเวลำกำรจัดงำน



เอกสารเผยแพร่
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เอกสารเผยแพรด่า้น

การอนุรกัษพ์ลงังาน

จากการใช้บรกิาร 

ESCO

(Success case of 

ESCO

รายงานประจ าปี

(Annual 

Report)

คู่มือการตรวจรบัรอง

การด าเนนิงานของ

บริษทัจดั

การพลงังาน
(Code of Practice: 

CoP)

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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ส าหรับประชาสัมพันธ์ และสรุปผล

กิจกรรมหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับ

ธุรกิจ ESCO และถาม-ตอบ 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ  กั บ ก ลุ่ ม

ผู้ประกอบการ บริษัทจัดการพลังงาน 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจธุรกิจ 

ESCO

QR code

หน้า Facebook Fanpage : ESCO Information Center

ภาพตัวอย่างการประชาสัมพันธผ์่าน

Facebook Fanpage



Social Media
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Line Official : ESCO Information Center

ส าหรับประชาสัมพันธ์  และสรุปผลกิจกรรมหรือการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO และถาม-ตอบ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทจัด

การพลังงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจธุรกิจ ESCO

QR code

หน้า Line Official : ESCO Information Center

ภาพตวัอย่างการประชาสัมพนัธ์ผา่น

Line Official 
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กำรพัฒนำศักยภำพ 
ESCO ในไทย
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จัดประชุมเครอืขา่ยบรษิทัจดัการพลังงานไทย

เพื่อรบัฟงัการชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกับโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ 

อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รับฟังความเห็น 

หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากบริษัทจัดการพลังงานทุกราย

เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน

ต่อไป

ครัง้ที่ ช่วงเวลำกำรจัดงำน

1 30 เมษายน 2562

2 ตลุาคม 2562

3 เมษายน 2563

ผู้เข้าร่วมประชุม : โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้

- ผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

- ผู้แทนจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม

- ผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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จัดอบรม ESCO Training Program ในพื้นทีก่รงุเทพฯ

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม : 

- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ

- สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

- หน่วยงานท่ีสนใจธุรกิจ ESCO

จัดขึ้นจ านวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมถึงความรู้ความ

เข้าใจในเทคนคิวธิกีารดา้นต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงานให้ประสบผลส าเร็จ 

- เพื่อเป็นหลักสูตรพื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดส าหรับการเข้าอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานใน

ระดับนานาชาติต่างๆ 
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จัดอบรมระบบรบัรองการด าเนนิงานของบรษิทัจดัการพลงังานไทยจ านวน 2 ครั้ง 

ในพื้นทีก่รุงเทพฯ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการขึ้นทะ เบียน /การต่ออายุ

ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร เ ป็ น บ ริ ษั ท จั ด

การพลังงาน การควบคุมคุณภาพและ

ก ากับดูแลบริษัทจัดการพลังงาน การ

ขอใบรับรองมาตรฐานการด าเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code 

of Practice (CoP) Certificate) และ

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้โล่ประกาศ

เกียรติคุณแก่บริษัทจัดการพลังงาน

กลุ่มผู้เข้ารว่มอบรม :

- บริษัทจดัการพลงังาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกบัสถาบนัพลงังานฯ

- สมาชิกสมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทย

- หน่วยงานเอกชนดา้นพลังงานที่สนใจขึน้ทะเบียนเป็นบรษิทัจดั

การพลังงาน (ESCO)

- หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง

ครั้งที่ ช่วงเวลาการจดังาน

1 20 มิถุนายน 2562

2 มกราคม 2563

ส าหรับผู้ที่ผ่านอบรมจะได้รับวุฒบิัตรเพื่อแสดงว่า 
“ได้เข้าร่วมอบรมระบบรับรองการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย” จากสถาบันพลังงานฯ
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จัดกิจกรรมการพัฒนาตอ่ยอดความรูน้วัตกรรมดา้นพลงังานส าหรับ ESCO 

จัดงานในเดอืนตลุาคม 2562 จ านวน 1 ครัง้ 

กลุ่มเปา้หมาย 

- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบยีนกับ

สถาบันพลังงานฯ 

- สมาชิกสมาคมบริษทัจัดการพลังงานไทย

- คณะท างานโครงการฯ

เพื่อศกึษา และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนวตักรรมพลงังานใหม่ๆ  เพื่อน ามาพฒันาตอ่ยอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่

บริษัทจัดการพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ และการน าเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้

ในการอนรุกัษพ์ลงังานในประเทศ รวมถงึมกีารระดมความเหน็รว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา

นวัตกรรมพลังงานส าหรับบริษัทจัดการพลังงานในอนาคต
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การจัดท าระบบรบัรองการด าเนนิงานของบรษิทัจดัการพลังงานไทย



05
แนวทำงกำรพิจำรณำเลือกใช้บริกำร
ESCO ที่ ขึ ้น ท ะ เ บี ย น กั บ ส ถ ำบั น
พลังงำนฯ

32



ผูป้ระกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่ำใครขึน้ทะเบียนเป็น ESCO กับสถำบัน

พลังงำนฯ ?

ผูป้ระกอบการ/ผูร้บับริการสามารถขอดใูบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังานได้จาก ESCO ทกุราย

33

สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานเดียวท่ีรบัขึ้นทะเบียนเป็นบริษทัจดัการพลงังาน

ใบรบัรองการเป็นบริษทัจดัการพลงังานมีอายุ 1 ปีเท่านัน้



ตวัอยา่งใบรบัรองการเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน 

34

ใบรบัรองภาษาไทย ใบรบัรองภาษาองักฤษ
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แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานส าหรับผู้ประกอบการ

1
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
ที่ผ่านมา
ESCO ควรมปีระสบการณ์ในการด าเนิน
โครงการดา้นอนุรกัษ์พลงังาน

3
ทุนจดทะเบียนของ ESCO (ส าหรบักรณีท่ี
บริษทัเป็นผู้ลงทนุ) 

แสดงถงึความสามารถในการรบัความเสีย่งในการ
ด าเนินโครงการฯ รวมถงึการรบัประกนัผลประหยดั
ของโครงการฯ

5
ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพืน้ฐาน

มคีวามพรอ้มในดา้นเครือ่งมอืพืน้ฐาน
ส าหรบัการตรวจวดัและพสิจูน์ผล

7
ความชดัเจนของข้อตกลงในสญัญา

เชน่ การรบัประกนัผลการประหยดั สดัสว่น
การแบง่ผลการประหยดั

2

4

6

ความพร้อมของบุคลากรและ
ความเช่ียวชาญขององคก์ร

ESCO ควรมบีคุลากรทีม่คีวามรู้ ความสามารถ
และองคก์รมคีวามเชีย่วชาญ

และมปีระสบการณ์ในการด าเนินงาน

ให้ค าแนะน า หรือจดัหาแหล่งทนุ

จะตอ้งสามารถใหข้อ้มลูในเรือ่งของแหลง่เงนิทุน
ส าหรบัโครงการทีจ่ะด าเนินการ และสามารถในการ
ชว่ยใหส้ถานประกอบการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุไดง้า่ย

ESCO ควรมีหน่วยงานให้ค าแนะน า

หรอืฝึกอบรมใหก้บับุคลากรของสถาน
ประกอบการ



เว็บไซต์ของโครงการฯ (www.thaiesco.org)
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การแสดงสถานะของ ESCO ทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัสถาบนัพลงังานฯ ในเว็บไซต ์Thaiesco.org

(ขอ้มลู ณ วนัที ่24 ก.ค. 62)

รายชือ่และสถานะของบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯ กบัสถาบันพลังงานฯ

มบีรษัิททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นบรษัิทจัด
การพลังงาน (ESCO) 

จ านวน 66 ราย

องคก์รสนบัสนนุธรุกจิ ESCO 
EGAT, PEA, MEA

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ที ่Active โดยสง่ขอ้มลูผลการด าเนนิงานรายปี
และไดรั้บใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ 
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดสง่ขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานรายปีใหท้างสถาบันพลังงานฯ เพือ่ตอ่อายใุบรับรองฯ
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” คอื ESCO ท ีNon-Active ไมด่ าเนนิการสง่ขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานรายปีและใบรับรองฯ หมดอายมุากกวา่ 3 ปี / ESCO ทีไ่มม่ผีลงาน EPC 
มากกวา่ 5 ปี

สถานะ ESCO ที่

แสดงในเวบ็ไซต ์

thaiesco.org
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