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ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกจิ ESCO ในไทย 

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

งานอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO ครัง้ที่ 4 
8 สิงหาคม 2561 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน็เตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ 
 

โครงการลดการใช้พลังงานส าหรับผู้ประกอบการ 
ด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO และแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย 

ผลการด าเนินงานธุรกจิ ESCO 

แนวทางการพจิารณาเลือกใช้บริการESCO  

ที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ 

Content 
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บทบาทหน้าที่ของ
สถาบันพลังงานฯ 
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ 
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หน่วยงาน

เดียวที่รับขึน้
ทะเบียน
บริษัทจัด

การพลังงาน 

 

ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือ
เช่ือมโยงกันระหว่าง
บริษัทจัดการพลังงาน 
ผู้ประกอบการและ

สถาบันการเงนิ และผู้
ที่เก่ียวข้อง  

ให้ค าแนะน า
ด้านแหล่ง

เงนิทุนเพื่อการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

 
สร้างความเชื่อมั่น

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
ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ด้ ว ย ศั ก ยภาพบ ริ ษัทจั ด
การพลังงาน (ESCO) 
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ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2550 – ปัจจุบัน (ESCO ระยะ 10) 

ได้รับการสนับสุนนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ได้รับการสนับสนุนจากกรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

ด าเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โครงการลดการใช้พลังงานส าหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพ 
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 



วัตถุประสงค์ 
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เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยศักยภาพของ ESCO ตาม
ยุทธศาสตร์หลักแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 

เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
บริการของบริษัทจัดการพลังงาน 

เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ืองใน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีคุณภาพ
และน่าเช่ือถือได้ และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นที่ มีมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
รายอ่ืนๆ  

เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้บริการ 
ESCO เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ได้ท าการศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้กับ
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กจิกรรมส่งเสริมธุรกจิ ESCO 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
ESCO ในไทย 

8 



กจิกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO   

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการฯ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ภูมิภาคจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
เข้าร่วมการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนในรูปแบบ ESCO  

- เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการในพืน้ที่ภูมิภาคที่ยังไม่ทราบข้อมูล
เก่ียวกับบริษัทจัดการพลังงานได้มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน 
การให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน ประโยชน์การจากการ
อนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนด้วยบริการ ESCO และเล็งเห็น
ถงึความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน 

- มีจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะน าจากบริษัทจัดพลังงาน/ แหล่งเงนิทุน 
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สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล ESCO ในพืน้ที่กรุงเทพและภมูิภาค  



กจิกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO  
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- เพื่อเผยแพร่ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการฯ รวมถึงผลงานที่
ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO  

- มีการมอบรางวัลให้สถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จจาก
การใช้บริการ ESCO (ESCO Project Awards) ให้
เป็นกรณีศึกษาส าหรับสถานประกอบการที่ สนใจลดการใช้
พลังงาน  

- มีการมอบรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น (Excellent 

ESCO Awards) ที่ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน  

- มีการมอบรางวัลให้แก่สถาบันการเงินที่ ให้การสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน (Excellent ESCO Financial 

Supporting Awards)  

- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะน าจากบริษัทจัดพลังงาน แหล่ง
เงนิทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 

Thailand ESCO Fair 



กจิกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO  
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- เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้าน
พลังงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  ได้
เจรจาการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พ ลั ง ง า น ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน  

- เพื่อให้สถานประกอบการได้พูดคุย
กับบริษัทจัดการพลังงานถึงแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงานได้ตรงตาม
เป้าหมาย 

- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะน า
จากบริษัทจัดการพลังงาน  แหล่ง
เงนิทุน 

ESCO Business Matching 



กจิกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO  
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อบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบริษัทจัดการพลังงาน ความน่าเช่ือถือในการ
ด าเนินงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน การพิจารณาเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานที่มี
เหมาะสม 



กจิกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO  
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เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสร้างความเช่ือม่ันถงึการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ให้แก่สถานประกอบการ แหล่งเงนิทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 



พืน้ที่จัดงาน กิจกรรมเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCO  
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จ.เชียงใหม่  
สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ที่ 2 

จดัขึน้ ณ วนัท่ี 14 ม.ีค. 61 ณ โรงแรมอโมร่า  
ทา่แพ จ.เชียงใหม ่

กรุงเทพฯ 
- สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ที่ 1  
(จดัขึน้วนัท่ี 12 ม.ค. 61 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา) 
- อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ที่ 1  
(จดัขึน้วนัท่ี 19 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี) 
- ESCO Business Matching ครัง้ที่ 1 (จดัขึน้
วนัท่ี 15 พ.ค. 61 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
หลกัสี)่ 
- Thailand ESCO Fair (จะจดัขึน้ในวนัที่ 25 ต.ค. 
61 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลกัสี่) 
- เยี่ยมชมฯ ครัง้ที่ 1 (จดัชึน้วนัท่ี 31 ม.ค. 61 ณ อมัรินทร์
พลาซา่ ราชประสงค์) 
- เยี่ยมชมฯ ครัง้ที่ 2 (จดัขึน้วนัท่ี 20 มี.ค. 61 ณ บริษัท  
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)) 

จ.สงขลา 
- เยี่ยมชมครัง้ที่  3 จัดขึน้ในวันที่  22 พ.ค. 61 ณ บริษัท 
สงขลาแคนนิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
- สมัมนาเผยแพร่ข้อมลู ESCO ครัง้ที่ 3 จัดขึน้ในวนัที่ 23 
พ.ค. 61 ณ โรงแรมบรีุ ศรีภ ูบตูิค โฮเท็ล หาดใหญ่ 
 

จ.ขอนแก่น  
- เยี่ยมชมฯ ครัง้ที่ 4 คณะแพทยศาสตร์   ม.ขอนแก่น 
  จดัขึน้วนัท่ี 7 ส.ค. 61 
- อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ที่ 4  
  จดัขึน้วนัท่ี 8 ส.ค. 61 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  
  โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ที่ 2 (จดัขึน้
วนัท่ี 7 มี.ค. 61 ณ โรงแรมคลาสสคิ  คามิโอ )  

 

จ.ระยอง  
อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครัง้ที่ 3 

จดัขึน้วนัท่ี 26 มิ.ย. 61 
ณ โรงแรมคลาสสคิ  คามิโอ  

  

จ.ชลบุรี 
ESCO Business Matching ครัง้ที่ 2 

จดัขึน้วนัท่ี 18 ก.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะ ซิตี ้ศรีราชา 



ส่ือเผยแพร่โครงการ 
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รายงานประจ าปี 

(Annual Report) 

คู่มือการตรวจรับรองการ
ด าเนินงานของบริษัทจัด
การพลังงาน 

ส่ือโซเชียลมีเดยี 

เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์
พลังงานจากการใช้บริการ ESCO 



การพฒันาศักยภาพ ESCO ในไทย 
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ส าหรับกลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน 

M&V Training Program 

จัดท ากระบวนการตรวจสอบรับรอง 
การด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรบริษัทจัดการพลังงานในด้านการตรวจวดัและ
พิสูจน์ผลมากขึน้ และส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงานน าแนวทางการตรวจวัดและ
พิสจูน์ผลในมาตรการต่างๆ ท่ีได้พัฒนาไว้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

เพ่ือเป็นการพิจารณาถึงการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานของบริษัทจัดการพลงังานไทย 
และเป็นการตดิตามการปฏิบตัติามมาตรฐานของบริษัทจดัการพลงังาน 



กระบวนการตรวจสอบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยมี 3 ขัน้ตอน 
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ขัน้ตอนท่ี 1 
การขึน้ทะเบียนเป็น ESCO/ 

การต่ออายุใบรับรองการเป็น ESCO 

ขัน้ตอนที่ 2 
การตรวจสอบรับรองการด าเนินงานของ 

ESCO 

ขัน้ตอนที่ 3  
การคัดเลือก ESCO ดีเด่น 

บริษัทท่ีมีความ
ประสงค์จะขอขึน้

ทะเบียนเป็น ESCO 
(ยื่นเอกสารขอขึน้

ทะเบียน) 
- ขึ ้ น ท ะ เ บี ย น  ESCO ต า ม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือ ESCO ท่ี
ขึน้ทะเบียนแล้วด าเนินการต่ออายุ
ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร เ ป็ น  บ ริ ษั ท จั ด
การพลงังาน ทกุ 1 ปี 

- โดยจะมีการออกใบรับรองการ
เป็นบริษัทจัดการพลังงาน ให้
ส าห รับผู้ ท่ี ผ่ านการขึ น้ทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว หรือผู้ ท่ีด าเนินการต่อ
อายตุามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ESCO ท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว
เข้าร่วมการตรวจสอบรับรอง
การด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  

- โดยจะออกใบรับรองการ
ด าเนินงานของบริษัทจัด
การพลังงานไทยส าหรับผู้ ท่ี
ผ่ า นกา รตรวจสอบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ESCO ท่ีผ่านการตรวจสอบ
รับรองฯ และได้รับใบรับอรง
การด าเนินงานของบริษัทจัด
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 ด าเนนิการโดยสถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม 



04 
ผลการด าเนินงานธุรกิจ 
ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกิจ ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกิจ ESCO ปี 2552-2560 
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หมายเหต ุ: ปี 2556-2557 ที่มีมลูคา่การลงทนุเพ่ิมขึน้จ านวนมากมาจากโครงการด้านพลงังานทดแทน 



ผลการด าเนินงานธุรกิจ ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกิจ ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกจิ ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกจิ ESCO ปี 2552-2560 
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ผลการด าเนินงานธุรกิจ ESCO ปี 2552-2560 
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05 
แ น ว ท า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
เลือกใช้บริการ ESCO  

ที่ขึน้ทะเบียนกับสถาบัน
พลังงานฯ  

26 



ผู้ประกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่าใครขึน้ทะเบียนเป็น 
ESCO กับสถาบันพลังงานฯ ? 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
เดียวที่รับขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน  

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 

ปีเท่านัน้ 

บริษัทจัดการพลังงานจะต้องต่ออายุใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงานทุกปี 

ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการสามารถขอดู
ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานได้จาก 

ESCO ทุกราย 
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ตวัอยา่งใบรบัรองการเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน  

28 

ใบรบัรองภาษาไทย ใบรบัรองภาษาองักฤษ 



29 

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานส าหรับผู้ประกอบการ 

1 
ประสบการณ์ในการ
ด าเนินโครงการที่ผ่านมา 

ESCO ควรมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินโครงการด้านอนรัุกษ์พลงังาน 

3 
ทุนจดทะเบยีนของ ESCO 

(ส าหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ลงทนุ)  

แสดงถงึความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการด าเนินโครงการฯ รวมถงึการ
รับประกนัผลประหยดัของโครงการฯ 

5 
ความพร้อมทางด้าน
เคร่ืองมือพืน้ฐาน 

มีความพร้อมในด้านเคร่ืองมือพืน้ฐาน
ส าหรับการตรวจวดัและพิสจูน์ผล  

7 
ความชัดเจนของข้อตกลง
ในสัญญา  

เชน่ การรับประกนัผลการประหยดั 

สดัสว่นการแบง่ผลการประหยดั  

2 

4 

6 

ความพร้อมของบุคลากร
และความเช่ียวชาญของ

องค์กร  

ESCO ควรมีบคุลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและองค์กรมีความเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน  

ให้ค าแนะน า หรือจัดหาแหล่งทุน 

จะต้องสามารถให้ข้อมลูในเร่ืองของแหลง่
เงินทนุส าหรับโครงการที่จะด าเนินการ 

และสามารถในการชว่ยให้สถาน
ประกอบการเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้งา่ย  

ESCO ควรมีหน่วยงานให้
ค าแนะน า  

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
โครงการได้ที่หวัข้อ 

“ประชาสัมพันธ์”  

• ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับธุรกจิ 

ESCO 

• เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น 

คู่มือ M&V รายงานประจ าปี 

เป็นต้น 



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ 
ESCO Information Center (www.thaiesco.org) 

31 

ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบรายชือ่บรษิทัจดัการพลงังานไดท้ีน่ ี ่



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)  

จ านวน 65 ราย 

องคก์รสนบัสนนุธรุกจิ ESCO  
EGAT, PEA, MEA 

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ที ่Active โดยสง่ขอ้มลูผล
การด าเนนิงานรายปีและไดรั้บใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ  
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
จัดสง่ขอ้มลูผลการด าเนนิงานรายปีใหท้างสถาบันพลังงานฯ 
เพือ่ตอ่อายใุบรับรองฯ 
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” คอื ESCO ท ีNon-Active ไม่
ด าเนนิการสง่ขอ้มลูผลการด าเนนิงานรายปีและใบรับรองฯ 
หมดอายมุากกวา่ 3 ปี  



เวบ็ไซต์ของโครงการฯ 
ESCO Information Center (www.thaiesco.org) 

33 

ผูป้ระกอบการสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัธรุกจิบรษิทัจดัการพลงังานไดท้ีน่ ี ่



Thank You  
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สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม 
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 


