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ผู้อาํนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ

โครงการลดการใช้พลังงานสาํหรับผู้ประกอบการ

ด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO และแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

ผลการดาํเนินงานธุรกจิ ESCO

แนวทางการพจิารณาเลือกใช้บริการESCO 

ที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ

Content
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01 บทบาทหน้าที่ของ

สถาบันพลังงานฯ
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ
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หน่วยงาน

เดียวท่ีรับขึน้

ทะเบียน

บริษัทจัด

การพลังงาน

ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือ

เช่ือมโยงกันระหว่าง

บริษัทจัดการพลังงาน 

ผู้ประกอบการและ

สถาบันการเงิน และผู้

ท่ีเก่ียวข้อง 

ให้คาํแนะนํา

ด้านแหล่ง

เงินทุนเพ่ือการ

อนุรักษ์

พลังงาน

สร้างความเชื่อม่ัน

การอนุรักษ์

พลังงานโดยกลไก 

ESCO

ESCO 
Information 

Center

สร้างเครือข่ายคาม

ร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนทัง้ใน

และต่างประเทศ

การ

ส่งเสริม

จาก

ภาครัฐ

กิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์

พลังงานโดย

กลไก ESCO

Tel. 02-345-1250-1

Fax. 02-345-1258

E-mail:  admin@thaiesco.org
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โครงการลดการใช้พลังงาน

สํ า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ด้ ว ย ศั ก ย ภ า พ บ ริ ษั ท จั ด

การพลังงาน (ESCO)
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ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี 2550 – ปัจจบุัน (ESCO ระยะ 10)

ได้รับการสนับสุนนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน

ได้รับการสนับสนุนจากกรมพฒันาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ดาํเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการลดการใช้พลังงานสาํหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพ

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)



วัตถุประสงค์
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เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยศักยภาพของ ESCO ตาม

ยุทธศาสตร์หลักแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579

เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ืองใน

การดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดไว้

เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบรับรองการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีคุณภาพ

และน่าเช่ือถือได้ และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ

รายอ่ืนๆ 

เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้บริการ 

ESCO เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ได้ทําการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้กับ

ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
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กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 

ESCO ในไทย
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กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 

สัมมนา
เผยแพร่ข้อมูล 

ESCO ใน
พืน้ที่กรุงเทพ

และภมูิภาค 

Thailand
ESCO
Fair

ESCO
Business
Matching

อบรมให้ความ
แนวทางการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้วย ESCO

เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการที่

ประสบ
ความสําเร็จ
จากการใช้

บริการ ESCO

9



กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 

- เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินโครงการฯ วัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในพืน้ที่ภูมิภาคจะได้รับจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการอนุรักษ์พลังงาน /

พลังงานทดแทนในรูปแบบ ESCO 
- เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการในพืน้ที่ภูมิภาคที่ยังไม่
ทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการพลังงานได้มีความรู้

ความเข้าใจการดําเนินงาน การให้บริการของบริษัทจัด

การพลังงาน ประโยชน์การจากการอนุรักษ์พลังงาน/

พลังงานทดแทนด้วยบริการ ESCO และเล็งเห็นถึง
ความสาํคัญของการอนุรักษ์พลังงาน

- มีจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะนําจากบริษัทจัดพลังงาน 

แหล่งเงนิทนุ

- เพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการฯ รวมถึง

ผลงานที่ประสบความสาํเร็จจากการใช้บริการ ESCO 

- มีการมอบราง วัลให้สถานประกอบการที่ ประสบ

ความสําเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ESCO 
Project Awards) ให้เป็นกรณีศึกษาสําหรับสถาน
ประกอบการที่สนใจลดการใช้พลังงาน 

- มี ก า รม อ บ รา ง วั ล บ ริ ษั ทจั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ดี เ ด่ น 

(Excellent ESCO Awards) ที่ มีผลการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

- มีการมอบรางวัลให้แก่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน

ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Excellent ESCO 
Financial Supporting Awards) 
- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะนําจากบริษัทจัดพลังงาน 

แหล่งเงนิทนุ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง

10

สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล ESCO 
ในพืน้ที่กรุงเทพและภมูิภาค Thailand ESCO Fair



กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 
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- เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงาน

ทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดาํเนิน

โครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัด

การพลังงาน 

- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะนําจาก

บริษัทจัดการพลังงาน แหล่งเงนิทุน

ESCO Business Matching
อบรมให้ความแนวทางการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCO

เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสาํเร็จจากการใช้บริการ ESCO

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสร้างความเช่ือม่ันถงึการดาํเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO) ให้แก่สถานประกอบการ แหล่งเงนิทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบริษัท

จั ดการพ ลั ง ง าน  คว าม น่ า เ ช่ื อถื อ ในการ

ดําเนินงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน การ

พิจารณาเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานที่ มี

เหมาะสม



พืน้ที่จดังาน กิจกรรมเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCO 
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จ.เชียงใหม่
สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ท่ี 2

จดัขึน้ ณ วนัท่ี 14 มี.ค. 61 ณ โรงแรมอโมร่า 

ทา่แพ จ.เชียงใหม่

กรุงเทพฯ
- สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ท่ี 1
(จดัขึน้วนัท่ี 12 ม.ค. 61 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา)

- อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ท่ี 1 
(จดัขึน้วนัท่ี 19 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทว)ี

- ESCO Business Matching ครัง้ท่ี 1 (จดัขึน้
วนัท่ี 15 พ.ค. 61 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

หลกัสี)่

- Thailand ESCO Fair (จะจดัขึน้ในวนัท่ี 25 ต.ค. 
61 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลกัสี)่

- เยี่ยมชมฯ ครัง้ท่ี 1 (จดัชึน้วนัท่ี 31 ม.ค. 61 ณ อมัรินทร์

พลาซา่ ราชประสงค์)

- เยี่ยมชมฯ ครัง้ท่ี 2 (จดัขึน้วนัท่ี 20 มี.ค. 61 ณ บริษัท 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน))

จ.สงขลา
- เยี่ยมชมครัง้ท่ี 3 จัดขึน้ในวันท่ี 22 พ.ค. 61 ณ บริษัท 

สงขลาแคนน่ิง จํากดั (มหาชน)

- สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ท่ี 3 จัดขึน้ในวนัท่ี 23 
พ.ค. 61 ณ โรงแรมบรีุ ศรีภ ูบตูิค โฮเท็ล หาดใหญ่

จ.ขอนแก่น
- อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ท่ี 4 
- และเยี่ยมชมฯ ครัง้ท่ี 4 

จะจดัขึน้ในช่วงเดือน ส.ค. 61

จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ท่ี 2 (จดัขึน้

วนัท่ี 7 มี.ค. 61 ณ โรงแรมคลาสสคิ คามิโอ ) 

จ.ระยอง
อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ท่ี 3

(จดัขึน้วนัท่ี 26 มิ.ย. 61

ณ โรงแรมคลาสสคิ คามิโอ ) 
 

จ.ชลบุรี
ESCO Business Matching ครัง้ท่ี 2

จดัขึน้วนัท่ี 18 ก.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะ ซิตี ้ศรีราชา



ส่ือเผยแพร่โครงการ
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รายงานประจาํปี
(Annual Report)

คู่มือการตรวจรับรองการ

ดาํเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงาน

ส่ือโซเชียลมีเดยี

เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์

พลังงานจากการใช้บริการ ESCO



การพฒันาศักยภาพ ESCO ในไทย
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สาํหรับกลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน

M&V Training Program

จัดทาํกระบวนการตรวจสอบรับรอง

การดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรบริษัทจัดการพลังงานในด้านการตรวจวดัและ

พิสูจน์ผลมากขึน้ และส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงานนําแนวทางการตรวจวัดและ

พิสจูน์ผลในมาตรการต่างๆ ท่ีได้พัฒนาไว้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และผลกัดนัให้เกิดการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

เพ่ือเป็นการพิจารณาถึงการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานของบริษัทจัดการพลงังานไทย 

และเป็นการตดิตามการปฏิบตัติามมาตรฐานของบริษัทจดัการพลงังาน



กระบวนการตรวจสอบรับรองการดาํเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยมี 3 ขัน้ตอน

15

ขัน้ตอนท่ี 1

การขึน้ทะเบียนเป็น ESCO/

การต่ออายุใบรับรองการเป็น ESCO

ขัน้ตอนที่ 2
การตรวจสอบรับรองการดาํเนินงานของ ESCO

ขัน้ตอนที่ 3 
การคัดเลือก ESCO ดีเด่น

บริษัทท่ีมีความ

ประสงค์จะขอขึน้

ทะเบียนเป็น ESCO

(ย่ืนเอกสารขอขึน้

ทะเบียน)
- ขึน้ทะเบียน ESCO ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนด หรือ ESCO ท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว
ดําเนินการต่ออายุใบรับรองการเป็น 
บริษัทจดัการพลงังาน ทกุ 1 ปี

- โดยจะมีการออกใบรับรองการเป็น
บริษัทจัดการพลังงานให้สําหรับผู้ ท่ี
ผา่นการขึน้ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หรือ
ผู้ ท่ีดําเนินการต่ออายุตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนด

- ESCO ท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว
เข้าร่วมการตรวจสอบรับรอง
การดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

- โดยจะออกใบรับรองการ
ดําเนินงานของบริษัทจัด
การพลังงานไทยสําหรับผู้ ท่ี
ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
เกณฑ์ท่ีกําหนด

- ESCO ท่ีผ่านการตรวจสอบ
รับรองฯ และได้รับใบรับอรง
การดําเนินงานของบริษัทจัด
การพลังงานไทย มีสิทธ์ิเสนอ
ช่ือเข้ารับคัดเลือกเป็นบริษัท
จดัการพลงังานดีเดน่

- หากผ่านเกณฑ์การคดัเลือก 
ESCO จะได้รับโล่ประกาศ
เ กี ย ร ติ คุ ณ บ ริ ษั ท จั ด
ก า ร พ ลั ง ง า น ดี เ ด่ น 
(Excellent ESCO Awards)

กระบวนการตรวจสอบรบัรองฯ ดาํเนนิการโดยสถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม



04 ผลการดาํเนินงานธุรกจิ 

ESCO ปี 2552-2560
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ผลการดาํเนินงานธุรกจิ ESCO ปี 2552-2560

18

หมายเหต ุ: ปี 2556-2557 ที่มีมลูคา่การลงทนุเพ่ิมขึน้จํานวนมากมาจากโครงการด้านพลงังานทดแทน
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05
แ น ว ท า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า

เลือกใช้บริการ ESCO 

ที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบัน

พลังงานฯ
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ผู้ประกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่าใครขึน้ทะเบยีนเป็น 

ESCO กับสถาบนัพลังงานฯ ?
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน

เดียวที่รับขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 

ปีเท่านัน้

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องต่ออายุใบรับรอง

การเป็นบริษัทจัดการพลังงานทุกปี

ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการสามารถขอดู

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานได้จาก 

ESCO ทุกราย
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ตวัอยา่งใบรบัรองการเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน 

26

ใบรบัรองภาษาไทย ใบรบัรองภาษาองักฤษ
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แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสาํหรับผู้ประกอบการ

1
ประสบการณ์ในการ

ดาํเนินโครงการที่ผ่านมา

ESCO ควรมีประสบการณ์ในการ

ดําเนินโครงการด้านอนรัุกษ์พลงังาน

3
ทุนจดทะเบยีนของ ESCO 
(สาํหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ลงทนุ) 

แสดงถงึความสามารถในการรับความ

เสี่ยงในการดําเนินโครงการฯ รวมถงึการ

รับประกนัผลประหยดัของโครงการฯ

5
ความพร้อมทางด้าน

เคร่ืองมือพืน้ฐาน

มีความพร้อมในด้านเคร่ืองมือพืน้ฐาน

สําหรับการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

7
ความชัดเจนของข้อตกลง

ในสัญญา 

เชน่ การรับประกนัผลการประหยดั 

สดัสว่นการแบง่ผลการประหยดั 

2

4

6

ความพร้อมของบุคลากร

และความเช่ียวชาญของ

องค์กร 

ESCO ควรมีบคุลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถและองค์กรมีความเช่ียวชาญ

และมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน

ให้คาํแนะนํา หรือจัดหาแหล่งทุน

จะต้องสามารถให้ข้อมลูในเร่ืองของแหลง่

เงินทนุสําหรับโครงการที่จะดําเนินการ 

และสามารถในการชว่ยให้สถาน

ประกอบการเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้ง่าย

ESCO ควรมีหน่วยงานให้

คาํแนะนํา 

หรือฝึกอบรมให้กบับคุลากรของ

สถานประกอบการ



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

ในส่วนของเวบ็ไซต์มีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ได้แก่

• สรุปกจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ 
ESCO ที่ผ่านมา ภายใต้หวัข้อ 
“รอบรัว้ ESCO” 

• สามารถตดิตามข่าวสาร

กจิกรรมต่างๆ ภายใต้

โครงการได้ที่หัวข้อ 
“ประชาสัมพันธ์” 

• ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิ 
ESCO

• เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น 
คู่มือ M&V รายงานประจาํปี 
เป็นต้น



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ
ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
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ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบรายชือ่บรษิทัจดัการพลงังานไดท้ ีน่ ี่



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ
ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
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การแสดงสถานะของ ESCO ทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัสถาบนัพลงังานฯ ในเว็บไซต ์Thaiesco.org

(ขอ้มลู ณ วนัที ่20 ม.ิย. 61)

รายชือ่และสถานะของบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯ กบัสถาบันพลังงานฯ

มบีรษัิททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
บรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) 

จํานวน 65 ราย

องคก์รสนบัสนนุธุรกจิ ESCO 
EGAT, PEA, MEA

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ที ่Active โดยสง่ขอ้มลูผล
การดําเนนิงานรายปีและไดรั้บใบรับรองฯ จากสถาบนัพลังงานฯ 
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดสง่ขอ้มลูผลการดําเนนิงานรายปีใหท้างสถาบันพลังงานฯ 
เพือ่ตอ่อายใุบรับรองฯ
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” คอื ESCO ท ีNon-Active ไม่
ดําเนนิการสง่ขอ้มลูผลการดําเนนิงานรายปีและใบรับรองฯ 
หมดอายมุากกวา่ 3 ปี 



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ
ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
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ผูป้ระกอบการสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัธรุกจิบรษิทัจดัการพลงังานไดท้ีน่ ี่



Thank You 
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สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tel. 0-2345-1250-51 Fax. 0-2345-1258

E-mail: admin@thaiesco.org, admin@iie.or.th 

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