


รายละเอียดการจัดอบรม ESCO Training Program 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
 

วัตถุประสงค์: 

- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ด้านเทคนิคและ

ด้านบริหารอย่างถูกต้อง  

- เพื่อเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาต่อยอดสําหรับการเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานในระดับนานาชาติต่าง ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย:  - บริษัทจัดการพลังงานท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ  

   - สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

- บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

- สถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการด้านพลังงาน 

- บริษัทท่ีสนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม: ประมาณ 30 คนต่อวัน (ระยะเวลา 5 วัน) 
 

เง่ือนไขการผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาตลอดหลักสูตรฝึกอบรม จะได้รับ 

 ประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหาร สําหรับผู้ท่ีผ่านการอบรมในวันท่ี 3 และ 5 

 ประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิค สําหรับผู้ท่ีผ่านการอบรมในวันท่ี 1, 2 และ 4 
 

ช่วงเวลาและสถานท่ีจัดงาน: จัดขึ้นจํานวน 1 ครั้ง (5 วัน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็น 

- วันท่ี 1: วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

- วันท่ี 2: วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 

- วันท่ี 3: วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 

- วันท่ี 4: วันพุธท่ี 22 มกราคม 2563  

- วันท่ี 5: วันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
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                     กําหนดการอบรม ESCO Training Program 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการ 
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ ห้อง Romanee and Mouton ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 

หัวข้อ: ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ ESCO และการวิเคราะห์ด้านเทคนิคสําหรับโครงการ ESCO ส่วนท่ี 1/2 
        ด้านไฟฟ้า (Electricity)  
 

เวลา หัวข้อ 
08.30 – 09.00 น. 
(30 นาที) 

 ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

09.00 – 09.10 น. 
(10 นาที) 

กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 
      โดย นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทํางานโครงการฯ 

09.10 – 09.40 น. 
(30 นาที)  

บรรยาย “คําจํากัดความและลักษณะการดําเนินธุรกิจ ESCO”  
      โดย นายรวิวัฒน์ พนาสนัติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

09.40 – 09.55 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
09.55 – 10.50 น.  
(55 นาที) 

บรรยาย “ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) 
รูปแบบต่าง ๆ” 
      โดย นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

10.50 – 12.00 น. 
(70 นาที) 

บรรยาย “หลักการและข้อกําหนดของมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย” 
      โดย นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

12.00 – 13.00 น. 
(60 นาที) 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Café De Nimes ชั้น 1 

 

วันที่ 1 
ด้านเทคนิค 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา หัวข้อ 
13.00 – 13.50 น. 
(50 นาที) 

บรรยาย “มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor) และ
มาตราการ VSD for Air Compressor Pressure Controller” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

      โดย นายนิเพท โตวิริยะเวช กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
13.50 – 14.45 น. 
(55 นาที) 

บรรยาย “มาตรการ Motor and Drive และมาตรการ Fan and Pump” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

      โดย นายปรีชา ปรีดาวิจิตร กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
14.45 – 15.00 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
15.00 – 16.00 น.   
(60 นาที) 

บรรยาย “มาตรการ Chilled Water and Chiller System และมาตรการ Lighting” โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

      โดย นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
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กําหนดการอบรม ESCO Training Program 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการ 
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ ห้อง Romanee and Mouton ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 

หัวข้อ: การวิเคราะห์ด้านเทคนคิสําหรับโครงการ ESCO ส่วนที ่2/2 ด้านระบบการจัดการความร้อน และพลังงานหมุนเวียน 
(Management System, Thermal Energy and Renewable Energy)  

 

เวลา หัวข้อ 
08.30 – 09.00 น. 
(30 นาที) 

 ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

09.00 – 10.30 น. 
(90 นาที)   

บรรยาย “ระบบ Building Energy Management System (BEMS)” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเปน็โครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

      โดย นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิศรี ผู้ช่วยผู้จดัการบริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด  
            และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 

10.30 – 10.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
10.45 – 12.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “ระบบ Boiler System” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเปน็โครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

       โดย นายอิศรางค์ สนทิดํารงค์ ผู้อํานวยการฝา่ยวิศวกรรม บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จํากัด  

            (บริษัทจัดการพลังงาน)     

12.00 – 13.00 น. 
(60 นาที) 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Café De Nimes ชั้น 1 

 
 

วันที่ 2 
ด้านเทคนิค 
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เวลา หัวข้อ 
13.00 – 14.30 น.  
(90 นาที) 

บรรยาย “ระบบ Heat Recovery” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเปน็โครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

       โดย นายอิศรางค์ สนิทดํารงค์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จํากัด  
            (บริษัทจัดการพลังงาน)     

14.30 – 14.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
14.45 – 16.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “ระบบ Biomass, Biogas และ Cogeneration” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาเปน็โครงการ ESCO 
2. การวิเคราะห์การใช้พลังงานและผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การออกแบบส่วนประกอบและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
4. การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค 

       โดย นายอรรถพร โรจนารักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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กําหนดการอบรม ESCO Training Program 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการ 
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ ห้อง Romanee and Mouton ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 

หัวข้อ: แนวทางการบริหารโครงการ ESCO 
 

เวลา หัวข้อ 
08.30 – 09.00 น. 
(30 นาที) 

 ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

09.00 – 10.30 น. 
(90 นาที)   

บรรยาย “แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ของภาครัฐ”  
      โดย นายสยาม มัชฌิมา วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

กระทรวงพลังงาน 

10.30 – 10.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
10.45 – 12.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “สัญญาพลังงานและการบริหารสัญญาพลังงาน”  
       โดย นายชาญชัย กฤตพรตพิสุทธ์ิ เหรัญญิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

12.00 – 13.00 น. 
(60 นาที) 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Café De Nimes ชั้น 1 

13.00 – 14.30 น. 
(90 นาที) 

บรรยาย “การบริหารโครงการ ESCO ในระยะต่างๆ”  
       โดย นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

14.30 – 14.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
14.45 – 16.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “การบริหารการเงินและความเสี่ยงของโครงการ ESCO รูปแบบต่างๆ” 
       โดย นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

วันที่ 3 
ด้านบริหาร 



 

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2562  หน้าที่ 6-7 

 

 

กําหนดการอบรม ESCO Training Program 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการ 

ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนโดย สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

วันพุธท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ ห้อง Lafitte ช้ัน 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 

หัวข้อ: การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 
 

เวลา หัวข้อ 
08.30 – 09.00 น. 
(30 นาที) 

 ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

09.00 – 10.30 น. 
(90 นาที)   

บรรยาย “หลักการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานตามแนวทางของ IPMVP และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง” 
      โดย นายสยาม มัชฌิมา วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   

กระทรวงพลังงาน 

10.30 – 10.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
10.45 – 12.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “การจัดทําแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V Plan)” 
      โดย นายสยาม มัชฌิมา วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   

กระทรวงพลังงาน 
12.00 – 13.00 น. 
(60 นาที) 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Café De Nimes ชั้น 1 

13.00 – 14.30 น. 
(90 นาที) 

บรรยาย “ตัวอย่างแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดสําหรับมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน” 
       โดย นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

14.30 – 14.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
14.45 – 16.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “การติดตามและการจัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน“ 
       โดย นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

วันที่ 4 
ด้านเทคนิค 



 

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2562  หน้าที่ 7-7 

 

 
กําหนดการอบรม ESCO Training Program 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการ 
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
วันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ ห้อง Lafitte ช้ัน 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 

หัวข้อ: การวิเคราะห์ด้านการเงินสําหรับโครงการ ESCO 
 

เวลา หัวข้อ 
08.30 – 09.00 น. 
(30 นาที) 

 ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

09.00 – 09.45 น. 
(45 นาที)   

บรรยาย “การประเมินเงินลงทุน รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการ” 
       โดย นายอิทธิพร อินทรวิศิษฐ์ ผู้บริหารงานบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ  

             ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

09.45 – 10.30 น. 
(45 นาที)   

บรรยาย “การประเมินผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงที่กระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ 
และการกําหนดมูลค่ารับประกันในโครงการ ESCO” 
       โดย นายอิทธิพร อินทรวิศิษฐ์ ผู้บริหารงานบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ  

             ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

10.30 – 10.45 น. 
(15 นาที) 

รับประทานอาหารว่าง 

 
10.45 – 12.00 น.  
(75 นาที) 

บรรยาย “การจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการด้านการเงิน“ 
       โดย นายอิทธิพร อินทรวิศิษฐ์ ผู้บริหารงานบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ  

             ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
12.00 – 13.00 น. 
(60 นาที) 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร Café De Nimes ชั้น 1 

13.00 – 16.00 น. 
(180 นาที) 

บรรยาย “การจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือใช้สําหรับการตัดสินใจ
ลงทุน (Investment Grade Audit)”  
       โดย นายอรรถพร โรจนารักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

 

หมายเหตุ: - กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
- เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 

วันที่ 5 
ด้านบริหาร 



หน้าที� 1 - 2 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ESCO Training Program 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) 
ดําเนินการโดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในวันที่ 14 – 16 และ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
************************************************************************************************ 

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
  บริษัท...…….……………..……………..…………...……................................................................................................... 
1. ข้อมูลผู้ประสานงาน 

  ชื่อ-สกุล......................................................ตําแหน่ง........................................โทรศัพท์ ................................ 
     เบอร์มือถือ.......................................................E-mail ………..........…………….................................................   

2. ข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม 
คําช้ีแจง : หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาใส่เคร่ืองหมาย ���� ลงในช่อง [   ] 

ยินดีเขา้ร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ ประเภท หัวข้อ ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมฯ 

 วันท่ี 14 มกราคม 2563  
 
 
 

ณ ห้อง Romanee and 
Mouton ช้ัน 3 โรงแรม

แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

ด้านเทคนิค ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกจิ 
ESCO และการวิเคราะห์ด้านเทคนิค
สําหรับโครงการ ESCO ส่วนท่ี 1/2 
ด้านไฟฟ้า (Electricity) 

 

ช่ือ-สกุล.................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
เบอร์มือถือ............................................. 
E-mail……………………………………………. 

 วันท่ี 15 มกราคม 2563 ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ด้านเทคนิคสําหรับ
โครงการ ESCO ส่วนท่ี 2/2 ด้าน
ระบบการจัดการความร้อน และ
พลังงานหมุนเวียน (Management 
System, Thermal Energy and 
Renewable Energy)  

 

ช่ือ-สกุล.................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
เบอร์มือถือ............................................. 
E-mail……………………………………………. 

 วันท่ี 16 มกราคม 2563 ด้านบริหาร แนวทางการบริหารโครงการ ESCO  

ช่ือ-สกุล.................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
เบอร์มือถือ............................................. 
E-mail……………………………………………. 

 วันท่ี 22 มกราคม 2563  
ณ ห้อง Lafitte ช้ัน 2 
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 

กรุงเทพฯ 

ด้านเทคนิค การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ
ประหยัดพลังงาน 

 

ช่ือ-สกุล.................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
เบอร์มือถือ............................................. 
E-mail……………………………………………. 

 วันท่ี 23 มกราคม 2563 ด้านบริหาร การวิเคราะห์ด้านการเงินสําหรับ
โครงการ ESCO 

 

ช่ือ-สกุล.................................................. 
ตําแหน่ง................................................. 
เบอร์มือถือ............................................. 
E-mail……………………………………………. 

 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 



หน้าที� 2 - 2 
 

 

หมายเหตุ:  
1. ขอสงวนสิทธ์ิตามลาํดับ ก่อน-หลัง ตามวันที่สง่ และปิดรับสมัครเม่ือครบจํานวน 
2. กรุณากรอกชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ตัวบรรจง เพ่ือสถาบนัพลังงานฯ จะนาํรายชื่อไปจัดทําระกาศนียบัตร 
3. เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมและสมาคมบริษัทจัด

การพลังงานไทย 
3.1 ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องผา่นเกณฑ์การเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม

ทั้งหมดที่กําหนด 
3.2 ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน ด้านการ

บริหาร สําหรับผู้ทีผ่่านการอบรมในคร้ังที่ 3 และ 5  
3.3 ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน ด้าน

เทคนิค สําหรับผู้ทีผ่่านการอบรมในคร้ังที่ 1, 2 และ 4  

 
 

โปรดส่งแบบตอบรับมายัง : คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ หรือหรือคุณเจษฏา บณัฑติกมล 
    สถาบนัพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท์: 0-2345-1250 
อีเมล์ : admin@thaiesco.org , escocenter.iie@gmail.com  
ภายในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 

 

แผนที�โรงแรมแกรนด ์สขุมุวิท กรงุเทพฯ 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
�. เดนิทางโดย BTS ลงสถานี นานา ออกประตู ! เดนิเขา้ซอย $ ใชร้ะยะเวลาเดนิประมาณ * - + นาท ี 
*. เดนิทางโดย MRT ลงสถานี สขุมุวทิ ทางออกฝั �งเทอรม์นิอล *� แลว้ต่อ BTS จากสถานีอโศก ลงสถานี นานา  
+. รถยนตส์ว่นบุคคล ตอ้งขบัเขา้ ซอย ! เท่านั 8น เนื�องจากเป็นถนน One way 
 


