
ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลงังานทดแทน
ส าหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

โดย 

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผู้อ านวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

22 ตุลาคม 2563
สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
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บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

แนะน าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับผู้ประกอบการ
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO และสื่อเผยแพร่

แนวทางการพิจารณาเลือกใช้บริการ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ

Content

2

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย



01
บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

3



บทบาทหน้าที่ของสถาบันพลังงานฯ

4

หน่วยงานเดียวที่รับ
ขึ้นทะเบียนบริษัทจัด

การพลังงาน

ศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง
กันระหว่างบริษัทจัด

การพลังงาน ผู้ประกอบการ
และสถาบันการเงิน และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน าด้าน
แหล่งเงินทุนเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน

สร้างความเชื่อมั่นการ
อนุรักษ์พลังงานโดย

กลไก ESCO

ESCO 
Information 

Center

สร้างเครือข่ายคาม
ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศ

การส่งเสริม
จากภาครัฐ

กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

โดยกลไก ESCO
Tel. 0-2345-1250-51

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



สรุปผลการ
ด าเนินงานที่

ผ่านมา

สถาบันพลังงานฯ 
ด าเนินการส่งเสริมธุรกจิ 
ESCO ตั้งแต่ปี 2550 -

ปัจจุบัน

ได้รับการสนับสนุนด าเนิน
โครงการจาก พพ. โดย
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศกับ
ธนาคาร และองค์กร

สนับสนุนธุรกิจ ESCO 
(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.)

จัดงาน Thailand ESCO 
Fair จ านวนรวม 10 คร้ัง 

ผู้เข้าร่วมงานรวม
ประมาณ 11,000 คน  

จัดงาน ESCO Business 
Matching จ านวนรวม 
55 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมงาน
รวมประมาณ 4,000 คน

จัดอบรมด้าน ESCO ให้สถาน
ประกอบการ, ESCO, สถาบัน

การเงิน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนรวม 39 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมอบรมรวมประมาณ 

2,000 คน

กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการที่ประสบ

ความส าเร็จจากการใช้
บริการ ESCO จ านวนรวม 
15 คร้ัง ผู้เข้าร่วมงานรวม

ประมาณ 530 คน

สื่อเผยแพร่
คู่มือ M&V 16 มาตรการ,
คู่มือ Code of Practice 

(CoP) และ ESCO 
Annual Report 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่น จีนเกาหลีใต้ 

สิงคโปร์ ไต้หวัน 
สหรัฐอเมริกา  เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย

มีสัญญา EPC รวม 
687 สัญญา

เกิดการลงทุนรวม 24,228 
ล้านบาท มีผลประหยัดรวม 
131 ktoe และคิดเป็นมูลค่า

ผลประหยัด 5,752
ล้านบาท

5
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ : EPC (Energy Performance Contract) คือ สัญญาพลังงานที่ลงนามระหว่างสถานประกอบการและ ESCO
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ : EPC (Energy Performance Contract) คือ สัญญาพลังงานที่ลงนามระหว่างสถานประกอบการและ ESCO



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
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ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ : EPC (Energy Performance Contract) คือ สัญญาพลังงานที่ลงนามระหว่างสถานประกอบการและ ESCO
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ : EPC (Energy Performance Contract) คือ สัญญาพลังงานที่ลงนามระหว่างสถานประกอบการและ ESCO
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563



02
แนะน ำโครงกำรส่งเสริมกำร
อนุรกัษ์พลังงำนและพลังงำน
ทดแทนส ำหรบัผู้ประกอบกำร
ด้วยบริษัทจัดกำรพลัง งำน
(ESCO)
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับผู้ประกอบการ
ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สนับสนุนโดย : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด าเนินการโดย : สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผน
อนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579

• ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน
• เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13

วัตถุประสงค์โครงการ



03 กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO และส่ือเผยแพร่
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พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิธุรกิจ ESCO

15

จ.เชียงใหม่ - งานอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส าหรับสถานประกอบการ 

กรุงเทพฯ
งานสัมมนาเปิดโครงการฯ, ESCO Roadshow, Thailand ESCO Fair, อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO 
ส าหรับสถานประกอบการ, ESCO Training Program, งานอบรมระบบรับรองการด าเนินงานของ 
ESCO และประชุมเครือข่าย ESCO

จ.นครราชสีมา - งานอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส าหรับสถานประกอบการ

จ.ระยอง - สัมมนา ESCO Roadshow และศึกษาดูงาน 

จ.พระนครศรีอยุธยา - สัมมนา ESCO Roadshow

จ.ภูเก็ต - ศึกษาดูงาน 



- เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO)
- เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการด าเนิน
ธุรกิจ และการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลงังานรวมถึงเปิด
โอกาสให้บริษัทจัดการพลงังานไดแ้สดงศักยภาพ
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลงังาน จาก
การพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ESCO ได้มีโอกาส
แนะน ารูปแบบการให้บริการกับสถานประกอบการ

ESCO Roadshow จ านวน 3 ครั้ง
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง 

และกรุงเทพฯ)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO

ภายในงานมีบูธนิทรรศการจากบริษัทจัด
การพลังงาน และแหล่งเงินทุน จ านวนไม่
น้อยกว่า 10 บูธ 

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิด
โครงการฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

16



กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ
ESCO (ต่อ)

• เพ่ือเผยแพร่ผลส าเรจ็จากการด าเนินโครงการฯ รวมถึงผลงานท่ี
ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO

• ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณ 3 ประเภท 
- ESCO Project Awards 2020
- Excellent ESCO Awards 2020
- Excellent ESCO Financial Supporting Awards 2020

Thailand ESCO Fair 2020

มีบูธนิทรรศการจากบริษัทจัดพลังงาน แหล่งเงินทุน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 40 บูธ

3 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

17



กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO (ต่อ)

18

อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส าหรับสถานประกอบการ

คร้ังที่ ช่วงเวลาการจัดงาน สถานที่จัดงาน

1 13 มิถุนายน 2562 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

2 16 สิงหาคม 2562 โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่

3 23 กันยายน 2563 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมศึกษาโครงการตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จจากการใช้บริการ ESCO

คร้ังที่
ช่วงเวลา

การจัดงาน
สถานที่จัดงาน

1 20 กันยายน 2562 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย 
ออโต้-พาร์ท จ ากัด จ.ระยอง

2 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต



ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่

19

เอกสารเผยแพร่ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน

จากการใช้บริการ ESCO
(Success case of 

ESCO

รายงานประจ าปี
(Annual Report)

คู่มือการตรวจสอบรับรอง
การด าเนินงานของบริษัท

จัดการพลังงาน
(Code of Practice: CoP)

เอกสารเผยแพร่/คู่มือต่างๆ 
สามารถดาวน์โหลดผ่าน
เว็บไซต์ thaiesco.org 

(หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด) 
และ Facebook Fanpage

: ESCO Information 
Center  



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

ในส่วนของเว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจ ESCO ได้แก่
• สรุปกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO ที่ผ่านมา

ภายใต้หัวข้อ “รอบรั้ว ESCO” 
• สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

โครงการได้ที่หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์”
• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO
• เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น คู่มือ M&V รายงาน

ประจ าปี เป็นต้น
• การขึ้นทะเบียน ESCO
• ติดต่อเรา / ข้อเสนอแนะร้องเรียน



Social Media : ESCO Information Center

QR code

QR code
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22

การพัฒนาศักยภาพ 
ESCO ในไทย



การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
การจัดท าระบบรับรองการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

23



กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการข้ึน
ทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็น ESCO 
การควบคุมคุณภาพและก ากับดูแล ESCO ที่ขึ้น
ทะเบียนฯ, การขอใบรับรองมาตรฐาน ESCO 
(CoP Certificate) และการคัดเลือก ESCO 
ดีเด่น

จัดอบรมระบบรับรองการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย 2 ครั้ง

เพื่อศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจใน
นวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ให้แก่บริษัทจัดการพลังงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดความรู้
นวัตกรรมด้านพลังงานส าหรับ ESCO 

เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นเวที
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รับฟัง
ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ESCO ทุกราย

จัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัด
การพลังงานไทย 3 ครั้ง

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน

จัดอบรม ESCO Training 
Program 1 ครั้ง (5 วัน)

24



05
แนวทางการพิจารณาเลือกใช้บริการ
ESCO ที่ ขึ ้น ท ะ เ บี ย น กั บ ส ถ าบั น
พลังงานฯ

25



ผู้ประกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่าใครขึ้นทะเบียนเป็น ESCO กับสถาบันพลังงานฯ ?

ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการสามารถขอดูใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานได้จาก ESCO ทุกราย

26

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเดียวที่รับขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 



ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ออกโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

27

ใบรับรองภาษาไทย ใบรับรองภาษาอังกฤษ
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แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานส าหรับผู้ประกอบการ

1
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา

ESCO ควรมีประสบการณ์ในการด าเนิน
โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน

3
ทุนจดทะเบียนของ ESCO
(ส าหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ลงทนุ) 
แสดงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงในการด าเนิน
โครงการฯ รวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯ

5
ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพื้นฐาน
มีความพร้อมในด้านเครื่องมือพื้นฐาน
ส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผล

7
ความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญา 
เช่น การรับประกันผลการประหยัด 
สัดส่วนการแบ่งผลการประหยัด 

2

4

6

ความพร้อมของบุคลากรและความ
เชี่ยวชาญขององค์กร 

ESCO ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและองคก์รมีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ให้ค าแนะน า หรือจัดหาแหล่งทุน

จะต้องสามารถให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุน
ส าหรับโครงการท่ีจะด าเนินการ และสามารถในการ
ช่วยให้สถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

ESCO ควรมีหน่วยงานให้ค าแนะน า 

หรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถาน
ประกอบการ



เว็บไซต์ของโครงการฯ (www.thaiesco.org)
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รายชื่อและสถานะของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ

สถานะ ESCO ที่
แสดงในเว็บไซต์ 
thaiesco.org

องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จ านวน 3 หน่วยงาน
EGAT, PEA, MEA

ปัจจุบันมีบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ที่มีรายช่ือขึ้นทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ

จ านวน 44 แห่ง

การแสดงสถานะของ ESCO ที่ข้ึนทะเบียน
กับสถาบันพลังงานฯ ในเว็บไซต์ Thaiesco.org

- สถานะ “ขึ้นทะเบียนใหม่” มีจ านวน 3 แห่ง
- สถานะ “ต่อทะเบียน” มีจ านวน 35 แห่ง
- สถานะ “รอต่อทะเบียน” มีจ านวน 6 แห่ง
- สถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” มีจ านวน 0 แห่ง
*ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการต่ออายุใบรับรองการเป็น ESCO 

ประจ าปี 2563*
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563)



เว็บไซต์ของโครงการฯ (www.thaiesco.org)
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การค้นหาบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ผ่านทางเว็บไซต์ thaiesco.org

• ผู้ประกอบการสามารถค้นหาบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ท่านสนใจเลือกใช้บริการ และ
ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด 

• โดยเลือกจากประสบการณ์ / ทุนจดทะเบียน / ความช านาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
หรือพลังงานทดแทนได้ ซึ่งสามารถค้นหา ESCO โดยเลือกทั้ง 3 ประเภท หรือ ประเภทใด
ประเภทหน่ึงได้ 

• หากเลือกการค้นหาตามต้องการให้กดเครื่องหมาย 

ตัวอย่างหน้าเว็บ : หลังจากกดเลือกค้นหา ESCO 
จะปรากฎรายชื่อ ESCO ตามประเภทที่ท่านเลอืก

ตัวอย่างหน้าเว็บ : หลังจากกดเลือกรายชื่อ 
ESCO จะปรากฎข้อมูลของ ESCO รายนั้นๆ

ส่วนของการค้นหาผู้ให้บริการ 
หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
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ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tel. 0-2345-1250-51, 02-345-1000 ต่อ 1407 หรือ 1408, 081-921-9874

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

www.thaiesco.org, https://iie.fti.or.th


