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การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 



การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
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 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมเปนหนวยงานเดียวท่ีรับข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน  

 มีการลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO (Energy Service 

Company) ระหวาง สถาบันพลังงานฯ กับ บริษัทท่ีผานการข้ึนทะเบียนฯ  

 หลังจากลงนามในบันทึกขอตกลงฯ สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานเพ่ือรับรองวา 

“บริษัทท่ีผานการข้ึนทะเบียนไดดําเนินธุรกิจ ESCO จริง” เทาน้ัน มิใชการรับรองอุปกรณหรือเทคโนโลยีของบริษัทจัด

การพลังงานท่ีข้ึนทะเบียน 

 ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ปเทาน้ันบริษัทจัดการพลังงานจะตองตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัด

การพลังงานทุกป 

 การข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานมีอัตราคาธรรมเนียม 2,500 บาท/ป/บริษัท โดยอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% แลว 



การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
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คุณสมบัติของ 

ผูยื่นขอขึ้น

ทะเบียน ESCO 

 

นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไมเกิน 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ีย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

ประกอบธุรกิจการออกแบบ พัฒนา และใหบริการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานวิศวกรรมและการบริหาร ซ่ึงรวมถึงงาน

วิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการดานพลังงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองประกอบ สิ่งประดิษฐและชิ้นสวนของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชของการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ฯลฯ 



เกณฑท่ีสําคัญในการขึ้นทะเบียน 
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ประกอบดวย 2 หัวขอหลัก 

01 

02 

ขอมูลเก่ียวกับบริษัทที่มาย่ืนขอขึ้นทะเบียน 

ขอมูลของโครงการอางอิงท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO 



บริษัทตองมีการดําเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนติิบคุคล มาแลวอยางนอย 3 ป 

บริษัทตองมีทุนจดทะเบียนไมต่าํกวา 5 ลานบาท โดยหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลยอนหลังไมเกนิ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอข้ึนทะเบียน 

บริษัทตองมีประสบการณหรือผลงานในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานและ/

หรือพลังงานทดแทน โดยมีการจัดทํา Energy Audit การจัดหาอุปกรณ หรือมีการ

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จอยางนอย 5 โครงการ 

บริษัทตองมีบุคลากรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)  ในสาขา

ท่ีเกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีบริษัทใหบริการ สาขาไฟฟา และสาขา

เครื่องกล ซ่ึงทํางานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน ประจําอยูในบริษัท 

1.ขอมูลเกี่ยวกับ

บริษัท 

เกณฑที่สําคัญในการขึ้นทะเบียน (ตอ) 
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2.1 

2. ขอมูลของโครงการอางอิงท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อยางนอย 1 แหง  

สําหรับการย่ืนขอข้ึนทะเบียน) 

เกณฑที่สําคัญในการขึ้นทะเบียน (ตอ) 

บริ ษัทจะตองมีการดําเ นินการโครงการอนุรักษ

พลังงานใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO 

โดยมีสัญญาพลังงาน (Energy Performance 

Contract: EPC) อยางนอย 1 โครงการ โดยมูลคา

ของโครงการจะตองไมต่ํากวา 500,000 บาทตอ

โครงการ ซ่ึงตองมีการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด

พรอมรายงานผลอยางชัดเจนและเปนสวนหน่ึงของ

สัญญา โดยจะตองเปนโครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ

ยอนหลังไมเกิน 3 ป ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา 

6 เดือน และมีการแสดงรายละเอียดโครงการให

ครบถวน 

2.2 สัญญาท่ีแนบในโครงการอางอิงสําหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน ตอง

เปนสัญญาท่ีทําขึ้นอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไทย โดย

ในสัญญาพลังงานท่ีเปนการดําเนินงานรูปแบบ ESCO จะตองระบุ

รูปแบบสัญญาใหชัดเจนวาเปนสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน 

(Guaranteed Saving) หรือรูปแบบสัญญาแบงปนผลประหยัด (Shared 

Saving) หรือสัญญารูปแบบอื่นๆ เชน การประกันคาพลังงาน 

(Guaranteed Rebate/Chauffage) เปนตน และตองระบุวัตถุประสงค

ของสัญญาใหชัดเจนวาเปนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใชพลังงาน และ/หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/หรือเปน

โครงการลดคาใชจายดานพลังงานอื่นๆ  
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01 
- ตองกําหนดเง่ือนไขการรบัประกันผลประหยัดอยางชัดเจน และระบุจํานวนเงินผลประหยัดพลังงานท่ีรบัประกัน โดยอาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนดเปนสูตร

คํานวณท่ีชัดเจน 

- ตองกําหนดเง่ือนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยใหแกผูประกอบการในกรณีท่ีตางจากขอตกลงในสัญญา  

กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบการรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)  

02 
- ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและกําหนดผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการฯ ซึ่งเปนเงินท่ีไดจากการประหยัดพลังงาน ท่ีเปนท่ียอมรับ

ท้ังสถานประกอบการและบริษัทจดัการพลังงาน 

- ตองมีการระบุขอตกลงท่ีจะชําระคาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงานระหวางสถานประกอบการและบริษัทจดัการพลังงาน 

- ตองมีการกําหนดการชําระเงินของสถานประกอบการใหแกบริษัทจดัการพลังงาน อยางชัดเจน และกําหนดเง่ือนไขหากผูประกอบการมีการชําระเงินลาชา

ใหแกบริษัทจัดการพลังงาน 

กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) 

03 
หากเปนสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคาพลงังาน ตองกําหนดปริมาณข้ันต่ํา คุณสมบัติข้ันต่ํา และราคาของพลังงาน ท่ีบริษัทจัดการพลังงานรับประกัน

การผลิตพลังงานราคาตามท่ีตกลงใหสถานประกอบการ 

กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบอ่ืนๆ เชน การประกันคาพลังงาน (Guaranteed Rebate/ Chauffage) 

**สัญญาท้ังรูปแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) และแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน

หรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการประกันในภายหลงั จะตองมีหนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร โดยตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญา

ท้ังสองฝายและจัดทําเปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหนึ่งของสัญญา รวมถึงในสัญญาตองมีการตกลงดานการเดินเคร่ืองจักรและบํารุงรักษา** 

เงื่อนไขสําคัญในสัญญาแตละรูปแบบ (โครงการอางอิงในการขึ้นทะเบียนฯ) แบงออกเปน 3 กรณี 



1. จัดทําขอตกลงรายงานการตรวจวัด

และพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทาย

สัญญาพลังงาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งของ

สัญญา 

3. เลือกแนวทางการทํา M&V ที่

เหมาะสม และจัดทํา M&V 

Plan  

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และ

เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจวัดฯ 

ที่ไดมาตรฐานสากล  

6. จัดทํารายงานการตรวจวัด

และพิสูจนผลประหยัด พรอม

กับรับรองรายงานการตรวจวัด

และพิสูจนผลการใชพลังงาน 

2. แสดงขอมูลพลังงานและ

รายละเอียดมาตรการและของ

สถานประกอบการในรายงาน 

M&V 

M&V 

เกณฑที่สําคัญในการขึ้นทะเบียน (ตอ) 
3.การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification : M&V) 

5. แสดงการตรวจวัดฯ และ

วิเคราะหการใชพลังงานกอน

และหลังปรับปรุง 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเปน

บริษัทจัดการพลังงาน 



สิทธิประโยชนของการข้ึนทะเบียนเปน ESCO 
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การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการดานพลังงาน จากภาครัฐ 

โดยเง่ือนไขการสนับสนุนเปนไปตาม

หลักเกณฑของภาครัฐ 

การเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการ

สงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลงังาน  / การ

ขอใบรับรอง CoP / การประกวด ESCO 

ดีเดน ที่ดําเนินการโดยสถาบนัพลงังานฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 

การขอรับการสนับสนุนดาน

งบประมาณจากสถาบันการเงิน โดย

เง่ือนไขการสนับสนุนเปนไปตาม

หลักเกณฑของสถาบันการเงินน้ัน 

มีสวนรวมในการจัดสื่อ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับธุรกิจ ESCO  

การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัท

จัดการพลังงานไทยสําหรับสมาชิกประเภท

สามัญได โดยใชใบรับรองการเปนบริษัท

จัดการพลังงานเปนหลกัฐานในการสมัคร

สมาชิก 

การประชุมเครือขายบริษัท

จัดการพลังงานกับสถาบัน

พลังงานฯ 



ตัวอยางใบรับรองการเปนบรษัิทจัดการพลังงาน  
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ใบรับรองภาษาไทย ใบรับรองภาษาอังกฤษ 



ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในคูมือการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

14 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงาน 

1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน  

2. คุณสมบัติการเปนบริษัทจัด

การพลังงาน 

3. มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงาน 

4. รูปแบบการลงทุนอนุรักษพลังงาน

และ/หรือพลังงานทดแทนโดยระบบ 

ESCO  

5.สัญญาพลังงาน (Energy 

Performance Contract: EPC) 
  

**สามารถดาวนโหลดคูมือการขึ้นทะเบยีนฯ ไดที่ www.thaiesco.org** 

รายละเอียดของคูมือนี้ประกอบดวย 2 สวน  
สวนท่ี 2 แนวทางการข้ึนทะเบียนเปน

บริษัทจัดการพลังงาน 

1. คุณสมบัติของผูยื่นขอข้ึนทะเบียน 

2. เกณฑการข้ึนทะเบียน  

3. ข้ันตอนในการยื่นขอข้ึนทะเบียน 

4. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการยื่นขอ

ข้ึนทะเบียน  

5. อายุและเง่ือนไขการตออายุ

ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

6. กิจกรรมและสิทธิประโยชนในการ

ข้ึนทะเบียน   
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การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 



ขอปฏิบัติของ ESCO ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานฯ 

1.1 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ เปนอยางดี อาทิ Thailand ESCO Fair กิจกรรม 
ESCO Forum สําหรับผูบริหาร กิจกรรมสัมมนายอยฯ กิจกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เยี่ยมชม 
และการประชุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับบริษัทจัดการพลังงาน เปนตน รวมถึงมีการแจงความคืบหนาและสงขอมูล
กลับมายังสถาบันพลังงานฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการ 
หลังจากการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ ทุกคร้ังท่ีมีการติดตามผลจากสถาบันพลังงานฯ  

16 

1.2 แจงผลการดําเนินงานของ ESCO ที่ดําเนินการเองเปนขอมูลรายไตรมาสหรือรายปทั้งในรูปแบบโครงการ 

ESCO คือ โครงการท่ีมีการทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) และไมใชโครงการรูปแบบ 

ESCO คือ โครงการท่ีไมไดทําสัญญาพลังงาน (Non EPC) โดยข้ึนอยูกับการติดตามขอมูลของสถาบันพลังงานฯ เพ่ือ

เปนหลักฐานสําหรับการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานรายป  



คุณสมบัติการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

เปนนิติบุคคลท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนบริษัท

จัดการพลั ง งาน กับสถา บันพลั ง งาน เ พ่ือ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ตัวอยางใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

ESCO จะตองตอ

อายุใบรับรองฯ ทุกป 



สถานะที่ 1 

สถานะที่ 2 

สถานะที่ 3 

สถานะที่ 4 

ตอทะเบียน – ESCO ท่ีดําเนินการสงขอมูลผลการดําเนินงานทุกป 

รอตอทะเบียน - ESCO ที่ไมดําเนินการสงขอมูลผลการดําเนินงานตอเน่ือง

เปนเวลาไมเกิน 3 ป  

ไมตอทะเบียน – ESCO ท่ีไมดําเนินการสงขอมูลผลการดําเนินงานใดๆ มาเปนเวลามากกวา 3   

/ ไมมีผลการดําเนินงาน รูปแบบสัญญา EPC  ตอเนื่องเปนเวลามากกวา 5 ป / ถูกระบุชื่อไวใน

บัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทางราชการ หรือ เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําการ

ดําเนินการผิดเง่ือนไข/สัญญา 

ถอดถอน – จากสถานะที่ 3 “ไมตอทะเบียน” จะนําเสนอช่ือใหคณะทํางาน

โครงการฯ พจิารณาตามความเหมาะสม 

สถานะการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 4 สถานะ 
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ขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียน 
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ท่ี เง่ือนไข 
ขอกําหนดในการกํากับดูแล 

และควบคุมคุณภาพ  
หมายเหตุ 

1 ESCO ที่เขารวมกิจกรรมแตไมสงขอมูล

ภายหลังจบกิจกรรมน้ันๆ 

สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์ในการ

เขารวมกิจกรรมครั้งตอไปตามความ

เหมาะสมหรือเปนไปตามมติของ

คณะทํางานโครงการฯ 

ESCO ที่มีการแจงความประสงคเขา

รวมกิจกรรม แตไมสามารถเขารวม

ได ตองมีการแจงลวงหนาอยางนอย 

5 วันทําการ และจะมีการแจงให

สมาคมฯ ไดรับทราบตอไป 



ขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียน 

ที่ เงื่อนไข 
ขอกําหนดในการกํากับดแูล 

และควบคุมคุณภาพ  
หมายเหต ุ

2 ESCO ที่ไมดําเนินการสงขอมูลผลการดําเนินงาน

ตอเนื่องเปนเวลาไมเกิน 3 ป (นับจากวันที่ข้ึน

ทะเบียนเปน ESCO) 

ESCO ที่เปนไปตามเงื่อนไขที่ 2 จะมีการแสดงผล

สถานะของ ESCO รายนั้นๆ ในเว็บไซต วา “รอตอ

ทะเบียน” และขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรม

การออกบูธนิทรรศการ รวมเปนวิทยากรภายใต

โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงาน

ทดแทนสําหรับผูประกอบการดวยบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) รวมถึงไมสามารถดูขอมูล

บริษัทนั้นๆ ผานเว็บไซต thaiesco.org ได  รวมถึง

ไมไดรับสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริม

ธุรกิจ ESCO กับทางสถาบันพลังานฯ 

ESCO รายใดตองการตออายุใบรับรองการ

เปนบริษัทจัดการพลังงาน ใหมีการสงขอมูล

ยอนหลังนับตั้งแตปที่ขาดการสง  
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ขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียน 
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ที่ เงื่อนไข 
ขอกําหนดในการกํากับดูแล 

และควบคุมคุณภาพ  
หมายเหตุ 

3 ESCO ที่มีสถานะไมตอทะเบียนจะพิจารณาตาม

เงื่อนไขที่ 3* แบงเปน 3 กรณี คือ 

- กรณีที่ 1 ESCO ที่ไมดําเนินการสงขอมูลผลการ

ดําเนินงานใดๆ มาเปนเวลา 3 ปข้ึนไป (นับจากวันที่

ข้ึนทะเบียนเปน ESCO) 

- กรณีที่ 2 ESCO ไมมีผลการดําเนินงาน รูปแบบ

สัญญา EPC  ตอเนื่องเปนเวลามากกวา 5 ป 

- กรณีที่ 3 ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน

ของทางราชการ หรือ เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุด

วาไดกระทําการดําเนินการผิดเงื่อนไข/สัญญา 

ESCO ที่มีสถานะ “ไมตอทะเบียน” จะมีการ

พิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการรับรองเปน

บริษัทจัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ และ

ไมสามารถดูขอมูลบริษัทใน www.thaiesco.org 

(เงื่อนไขดังกลาวมีผลยอนหลัง 3 ป โดยข้ึนอยูกับ

การพิจารณาของคณะทํางานโครงการฯ ถือเปนที่

สิ้นสุด)  

- ESCO รายใดถูกถอดถอนรายชื่อแลวบริษัทฯ จะไมมี

สิทธิ์เขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการฯ และไม

สามารถอางสิทธิ์ที่ไดข้ึนทะเบยีนกับสถาบนัพลังงานฯ ใน

การยื่นขอรับการสนับสนุนดานการเงินที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจ ESCO จากภาครัฐและเอกชนได รวมถึงไม

สามารถอางสิทธิ์การข้ึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ 

เพื่อนําเสนองานตอสถานประกอบการ ตลอดจนการถอด

รายชื่อออกจาก Website (www.thaiesco.org) อีก

ดวย  

- ภายหลังหากตองการตออายุใบรับรองการเปนบริษัท

จัดการพลังงาน จะตองดําเนินการย่ืนขอขึ้นทะเบียนกับ

สถาบันพลังงานฯ ใหมตามข้ันตอนที่กําหนดไว  

- กรณีที่ 3 ESCO รายใดถูกถอดถอนแลว สถาบัน

พลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับขึ้นทะเบียนฯ ใหม

เปนระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มีการพิจารณาให

ถอดถอน ESCO รายน้ันๆ 



กรณีที่ ESCO ที่มีการแจงเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลนิติบุคคลลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนดหรอืใบรบัรองฯ สูญ

หายโดยท่ีไมไดเกิดการสูญหายจากสถาบันพลังงานฯ และ ESCO มีความประสงคออกใบรับรองฯ ใหม จะมี

คาธรรมเนียม ในการออกใบรับรองฯ ใหมในอัตราคาธรรมเนียม 500 บาท/คร้ัง โดยออกใบรับรองฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ 

เงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
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อัตราคาธรรมเนียมรายปสําหรับการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน  

อัตราคาธรรมเนียม 2,500 บาท/ป/บริษัท (อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7% แลว) 
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สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในการตออายุ

ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน มีหัวขอดังนี้ 
1. ขอปฏิบัติของ ESCO ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานฯ 

2. คุณสมบัติการการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

3. ขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานที่

ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ 

4. เงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

5 .  เอกสารและหลักฐานในการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัด

การพลังงาน 

6. ขั้นตอนในการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

7. รายละเอียดการชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายุใบรับรองการเปนบริษัท

จัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)  

**คูมือการตออายุใบรับรองฯ สถาบันพลังงานจะจัดสงให ESCO สําหรับการติดตามผลงาน และมีการอัพโหลดคูมือใหดาวนโหลดใน www.thaiesco.org ตอไป** 

การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลงังาน 



การตรวจสอบรายชื่อและสถานะ ESCO ในเว็บไซต www.thaiesco.org 

24 

การแสดงสถานะของ ESCO ทีข่ ึน้ทะเบยีน 
กบัสถาบนัพลงังานฯ ในเว็บไซต ์Thaiesco.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่29 เม.ย. 62) 

รายชือ่และสถานะของบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯ กับสถาบันพลังงานฯ 

มบีรษัิททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นบรษัิทจัด
การพลังงาน(ESCO) จํานวน 66 ราย 

องคก์รสนบัสนนุธุรกจิ ESCO จํานวน 3 องคก์ร 
EGAT, PEA, MEA 

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ที ่Active โดยสง่ขอ้มลูผลการดําเนนิงานรายปีและไดรั้บ
ใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ  
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” คอื ESCO ทีอ่ยูร่ะหวา่งการแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลูผลงาน 
และการจดัสง่ผลงานใหส้ถาบนัพลงังานฯ หรอื ESCO ทีจ่ดัสง่ผลงานแลว้แตย่งัไมไ่ด้
ชําระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบรบัรองฯ 
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” คอื ESCO ท ีNon-Active ไมดํ่าเนนิการสง่ขอ้มลูผลการ
ดําเนนิงานรายปีและใบรับรองฯ หมดอายมุากกวา่ 3 ปี  
-สถานะ “ถอดถอน” คอื จะไมม่ชีือ่บรษัิท ESCO รายนัน้ๆ ปรากฎอยูบ่นเว็บไซต ์



Thank You  
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ESCO Information Center 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Tel. 0-2345-1250-51, 081-921-9874 Fax. 0-2038-5065  

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

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