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สถาบันพลังงานฯ เป็นหน่วยงานเดียวที่รับข้ึนทะเบียนฯ

มีการลงนาม MOU ระหว่าง สถาบันพลังงานฯ กับ บริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนฯ 

การขึ้นทะเบียนฯ เป็นการรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนได้ด าเนินธุรกจิ ESCO จริง” เท่านั้น 
มิใช่การรับรองอุปกรณห์รือเทคโนโลยขีองบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียน

สถาบันพลังงานฯ ออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้หลังจากลงนาม MOU

ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ปีเท่านั้น

มีอัตราค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อปีต่อบริษัท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

ภาพรวม
การข้ึนทะเบียน
เป็นบริษัทจัด
การพลังงาน
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การขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

5

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

เป็น ESCO

นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้าไมเ่กิน 3 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอข้ึนทะเบียน

ประกอบธุรกิจการออกแบบ พัฒนา และให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิศวกรรม
และการบริหาร ซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการด้านพลังงาน เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องประกอบ สิ่งประดิษฐ์และช้ินส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ฯลฯ



เกณฑ์ที่ส าคัญในการขึ้นทะเบียนฯ

6

ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก

01

02

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มายื่นขอขึ้นทะเบียน

ข้อมูลของโครงการอ้างอิงที่ด าเนินการให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCO



บริษัทต้องมีการด าเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนติิบคุคล มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท* โดยมีหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลย้อนหลังไม่เกนิ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ
*ส าหรับบริษัทที่ติดต่อยื่นขอขึ้นทะเบียนก่อนป ี2561 ให้ใช้เงื่อนไขทุนจด
ทะเบียนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท

บริษัทต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในการด าเนินโครงการอนุรักษพ์ลังงาน
และ/หรือพลังงานทดแทน โดยมีการจัดท า Energy Audit การจัดหาอุปกรณ์ 
หรือมีการด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์แล้วเสร็จอย่างน้อย 5 โครงการ

บริษัทต้องมีบุคลากรที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)  
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พลงังานทีบ่ริษัทให้บริการ สาขาไฟฟ้า 
และสาขาเคร่ืองกล ซึ่งท างานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ในบริษัท

1.ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัท

เกณฑ์ที่ส าคัญในการขึ้นทะเบียน (ต่อ)
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2. ข้อมูลของโครงการอ้างอิงท่ีด าเนินการให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อย่างน้อย 1 แห่ง 
ส าหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน)

เกณฑ์ที่ส าคัญในการขึ้นทะเบียนฯ (ต่อ)

✓ มีการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ EPC อย่างน้อย 1 โครงการ
(สัญญามีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย)

✓ มูลค่าของโครงการจะต้องไม่ต่ ากว่า 500,000 บาทต่อโครงการ 
✓ ต้องมีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) พร้อมรายงานผลอย่างชัดเจนและเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
✓ ต้องเป็นโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6 เดือน
✓ ต้องระบุรูปแบบสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญา Guaranteed Saving / Shared Saving / Guaranteed Rebate

(Chauffage)
✓ ต้องระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/หรือ 

โครงการพลังงานทดแทน และ/หรือ เป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอื่นๆ
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01
- ต้องก ำหนดเงื่อนไขกำรรับประกันผลประหยัดอย่ำงชัดเจน และระบุจ ำนวนเงินผลประหยัดพลังงำนที่รับประกัน (ระบุเป็นตัวเลขหรือก ำหนดเป็นสูตร
ค ำนวณที่ชัดเจน) พร้อมก ำหนดเงื่อนไขและวิธีกำรช ำระเงินชดเชยให้แก่ผู้ประกอบกำรในกรณีท่ีต่ำงจำกข้อตกลงในสัญญำ 

02
- ต้องมีกำรระบุระยะเวลำผลตอบแทน, ก ำหนดผลตอบแทนของโครงกำร และข้อตกลงที่จะช ำระค่ำตอบแทนจำกผลประหยัดพลังงำน โดยเป็นที่ยอมรับ
ทั้งสถำนประกอบกำร และ ESCO 
- ต้องมีกำรก ำหนดกำรช ำระเงินของสถำนประกอบกำรให้แก่ ESCO อย่ำงชัดเจน และก ำหนดเงื่อนไขหำกผู้ประกอบกำรมีกำรช ำระเงินล่ำช้ำให้แก่ESCO

03
หำกเป็นสัญญำพลังงำนรูปแบบกำรประกันค่ำพลังงำน ต้องก ำหนดปริมำณขั้นต่ ำ คุณสมบัติข้ันต่ ำ และรำคำของพลังงำน ที่บริษัทจัดกำรพลังงำน
รับประกันกำรผลิตพลังงำนรำคำตำมท่ีตกลงให้สถำนประกอบกำร

**สัญญาทั้งรูปแบบ Guaranteed Saving และ Shared Saving หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือสูตรค านวณจ านวนเงินการประกันในภายหลังจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
คู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท าเป็นข้อตกลงแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เงื่อนไขส าคัญในสัญญา EPC แต่ละรูปแบบ (โครงการอ้างอิงในการขึ้นทะเบียนฯ) แบ่งออกเป็น 3 กรณี

กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบการรับประกนัผลประหยัด (Guaranteed Saving)

กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)

กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate/ Chauffage)



1. จัดท าข้อตกลงรายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดโดย
แนบท้ายสัญญาพลังงาน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา

3. เลือกแนวทางการท า M&V ที่
เหมาะสม และจัดท า M&V Plan

4. แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ 

ที่ได้มาตรฐานสากล 

6. จัดท ารายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผล

ประหยัด พร้อมกับรับรอง
รายงานการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลการใช้พลังงาน 2. แสดงข้อมูลพลังงานและ

รายละเอียดมาตรการและของ
สถานประกอบการในรายงาน 
M&V

M&V

เกณฑ์ที่ส าคัญในการขึ้นทะเบียน (ต่อ)

5. แสดงการตรวจวัดฯ และ
วิเคราะห์การใช้พลังงานก่อน

และหลังปรับปรุง
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3.การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification : M&V)



สิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเป็น ESCO

11

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการด้านพลังงาน จากภาครัฐ 

โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของภาครัฐ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมธุรกิจ ESCO เช่น 
ร่วมออกบูธนิทรรศการ

/ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา และ
กิจกรรมอื่นๆ

การขอรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากสถาบันการเงิน โดย

เงื่อนไขการสนับสนุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้น

การขอใบรับรองมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ ESCO
(CoP Certificate) 

และมีสิทธิ์การเข้าร่วมคัดเลือกเป็น 
ESCO ดีเด่น

การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัท
จัดการพลังงานไทยส าหรับสมาชิกประเภท
สามัญได้ โดยใช้ใบรับรองการเป็นบริษัท
จัดการพลังงานเป็นหลกัฐานในการสมัคร

สมาชิก

การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย
บริษัทจัดการพลังงานกับ

สถาบันพลังงานฯ



ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 

12

ใบรับรองภาษาไทย ใบรับรองภาษาอังกฤษ



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

13

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน
1. ธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน
2. คุณสมบัติกำรเป็นบริษัทจัด
กำรพลังงำน
3. มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัด
กำรพลังงำน
4. รูปแบบกำรลงทุนอนุรักษ์พลังงำน
และ/หรือพลังงำนทดแทนโดยระบบ 
ESCO
5.สัญญำพลังงำน (Energy 
Performance Contract: EPC)

**สามารถดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบยีนฯ ได้ที่ www.thaiesco.org**

รายละเอียดของคู่มือนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ส่วนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็น
บริษัทจัดการพลังงาน
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
2. เกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน
3. ขั้นตอนในกำรยื่นขอขึ้นทะเบียน
4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรยื่นขอ
ขึ้นทะเบียน
5. อำยุและเงื่อนไขกำรต่ออำยุ
ใบรับรองกำรเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
6. กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ในกำร
ขึ้นทะเบียน



14

การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
ประจ าปี 2563



คุณสมบัติการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
บริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

15

ตัวอย่างใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
(รูปแบบเดียวกับใบรับรองฯ ที่ได้รับหลังจากผ่านการขึ้นทะเบียนฯ)

ESCO จะต้องต่อ
อายุใบรับรองฯ ทุกปี



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

16

1
2
3

ESCO จะต้องด าเนินการต่ออายุใบรับรองฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรองฯ

ESCO จะต้องจัดส่งผลการด าเนินโครงการทีไ่ดจั้ดท าในรูปแบบ EPC ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย 1 โครงการ 
(ผลการด าเนินโครงการทีเ่กิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานไมม่ีผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ EPC ยังคงสามารถต่ออายุใบรับรองฯ ได้ 
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีที่ 1 สามารถส่งผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ Non EPC ท่ีด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 5 ปี
นับจากปีท่ีมีผลงานในรูปแบบ EPC
- กรณีที่ 2 สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีผลการด าเนินโครงการใดๆ ท้ังในรูปแบบ EPC และ Non EPC
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากปีท่ีมีผลงานในรูปแบบ EPC

4 กรณีที่บริษัทจัดการพลังงานมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลนติิบุคคลส าหรับการออกใบรับรองฯ จะต้องด าเนินการแจ้ง
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 



สถานะที่ 1

สถานะที่ 2

สถานะที่ 3

สถานะที่ 4

ต่อทะเบียน – ESCO ที่ด ำเนินกำรส่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนทุกปี

รอต่อทะเบียน - ESCO ที่ไม่ด ำเนินกำรส่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเป็นเวลำ
ไม่เกิน 3 ปี 

ไม่ต่อทะเบียน – ESCO ที่ไม่ด ำเนินกำรส่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนใดๆ มำเป็นเวลำมำกกว่ำ 3   / ไม่มีผล
กำรด ำเนินงำน รูปแบบสัญญำ EPC ต่อเนื่องเป็นเวลำมำกกว่ำ 5 ปี / ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน
ของทำงรำชกำร หรือ เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำกำรด ำเนินกำรผิดเงื่อนไข/สัญญำ

ถอดถอน – จำกสถำนะที่ 3 “ไม่ต่อทะเบียน” จะน ำเสนอชื่อให้คณะท ำงำน
โครงกำรฯ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม

สถานะการเป็นบริษัทจัดการพลังงานมี 4 สถานะ

17



ต่อทะเบียน ไม่ต่อทะเบียน ถอดถอนรอต่อทะเบียน

ข้อก าหนดและการควบคุมคุณภาพ ESCO (การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ปี 2563) 

- ESCO ส่งผลการด าเนินโครงการใน
รูปแบบ EPC และ/หรือรูปแบบ Non 
EPC ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วัน 
ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรองฯ 
(จัดส่งภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 62)*
- สถาบันพลังงานฯ จะออกใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงานฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 
ฉบับ ภายหลังจาก ESCO ช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองฯ 
เรียบร้อยแล้ว และจะแสดงผลสถานะ
ของ ESCO รายน้ัน ๆ ในเว็บไซต์
thaiesco.org ว่า“ต่อทะเบียน”
- มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
ธุรกิจ ESCO ของสถาบันพลังงานฯ โดย
สิทธ์ิในการเข้าร่วมจะเป็นไปตามเงื่อนไข
ของแต่ละกิจกรรม

- ESCO ที่ไม่ด าเนินการส่งข้อมูลผล
การด าเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาไม่
เกิน 3 ปี (นับจากปีที่มีผลงานใน
รูปแบบ EPC)
- จะมีการแสดงผลในเว็บไซต์ว่า “รอ
ต่อทะเบียน” และไม่สามารถดูข้อมลู
บริษัทนั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ 
thaiesco.org ได้  รวมถึงไม่ได้รับ
สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมธุรกิจ ESCO กับทางสถาบัน
พลังงานฯ
- หาก ESCO ต้องการต่ออายุ
ใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน ให้มีการส่งข้อมูล
ย้อนหลังนับตั้งแต่ปีที่ขาดการส่ง 

จะพิจารณาจาก 3 กรณี ดังนี้
- กรณีท่ี 1 ESCO ที่ไม่ด าเนินการส่ง
ข้อมูลผลการด าเนินงานใดๆ มาเป็นเวลา
มากกว่า 3 ปี นับจากปีที่มีผลงานใน
รูปแบบ EPC
- กรณีท่ี 2 ESCO ไม่มีผลการ
ด าเนินงาน รูปแบบสัญญา EPC  
ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นับจาก
ปีที่มีผลงานในรูปแบบ EPC
- กรณีท่ี 3 ESCO ที่ถูกระบุชือ่ไวใ้นบัญชี
รายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือ 
เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท า
การด าเนินการผดิเงื่อนไข/สัญญา
- จะมีการแสดงผลในเวบ็ไซต์วา่ “ไม่ต่อ
ทะเบียน” ไม่สามารถดูข้อมลูบริษัทใน 
www.thaiesco.org ได้ รวมถึงไม่ได้รับ
สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ 
ESCO กับทางสถาบันพลังานฯ

- สถาบันพลังงานฯ จะรวบรวมรายชื่อ 
ESCO ที่มีสถานะ “ไม่ต่อทะเบียน” ให้
คณะท างานโครงการฯ พิจารณาถอดถอน
ช่ือออกจากการข้ึนทะเบียนเป็น ESCO กับ
สถาบันพลังงานฯ โดยการพิจารณาของ
คณะท างานโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เมื่อถูกถอดถอนรายชื่อแล้ว ESCO จะ
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และไม่
สามารถอ้างสิทธิ์ทีไ่ด้ขึ้นทะเบยีนกบั
สถาบันพลังงานฯ ได้
- ESCO รายใดถูกถอดถอนเนื่องจากกรณี
ที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับขึ้นทะเบียนฯ ใหม่เป็นระยะเวลา 2 
ปี นับต้ังแต่วันที่มีการพิจารณาให้ถอดถอน 
ESCO รายนั้นๆ
- หากต้องการใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน จะต้องด าเนินการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ใหม่ตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
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*หมายเหตุ : หาก ESCO ไม่ด าเนินการส่งข้อมลูผลการด าเนินโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงผลสถานะบริษัทของทา่นบนเวบ็ไซต์ thaiesco.org 
ให้มีสถานะ “รอต่อทะเบียน” และไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธุรกจิ ESCO ในปี 2563 ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด จนกว่าท่านจะด าเนินการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานปี 
2563 เรียบร้อยแล้ว



การออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
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เงื่อนไขการออกใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 

ESCO ท่ีด าเนินการส่งข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบรับรองฯ ให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบรับรองการ
เป็นบริษัทจัดการพลังงานฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ 
**มี 2 กรณ*ี*

- กรณีที่ 1 ส าหรับ ESCO ท่ีด าเนินการแจ้งความประสงค์ต่อ
อายุใบรับรองฯ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันหมดอายุ จะได้รับ
ใบรับรองฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบรับรองฯ 

- กรณีที่ 2 ส าหรับ ESCO ท่ีด าเนินการแจ้งความประสงค์
ต่ออายุใบรับรองฯ ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีสถาบันพลังงานฯ 
ก าหนด จะได้รับใบรับรองฯ เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่
จัดส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว และจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ี
ออกใบรับรองฯ

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2



กรณีที่ ESCO ที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคลล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดหรอืใบรบัรองฯ สูญ
หายโดยที่ไม่ได้เกิดกำรสูญหำยจำกสถำบันพลังงำนฯ และ ESCO มีควำมประสงค์ออกใบรับรองฯ ใหม่ จะมี
ค่ำธรรมเนียม ในกำรออกใบรับรองฯ ใหม่ในอัตรำค่ำธรรมเนียม 500 บำท/ครั้ง โดยออกใบรับรองฉบับภำษำไทย
และภำษำอังกฤษอย่ำงละ 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
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อัตราค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 
อัตราค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อปี ต่อบริษัท (อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
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สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัด
การพลังงาน มีหัวข้อดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

2. ข้อก าหนดในการก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานท่ีขึ้น

ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ

3. ขั้นตอนการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

4. เอกสารและหลักฐานในการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

5. การออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

6. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

**แนวทางการต่ออายุใบรับรองฯ สถาบันพลังงานจะจัดส่งให้ ESCO ส าหรับการติดตามผลงาน 
และมีการอัพโหลดคู่มือให้ดาวน์โหลดใน www.thaiesco.org ต่อไป**

การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลงังาน



รายชื่อและสถานะ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนฯ ในเว็บไซต์ www.thaiesco.org
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รายชือ่และสถานะของบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯ กับสถาบันพลังงานฯ

องคก์รสนบัสนนุธุรกจิ ESCO จ ำนวน 3 หนว่ยงำน
EGAT, PEA, MEA

ปจัจบุนัมบีรษิทัจดักำรพลงังำน (ESCO)
ทีม่รีำยชือ่ข ึน้ทะเบยีนฯ กบัสถำบนัพลงังำนฯ

จ ำนวน 46 บรษิทั

การแสดงสถานะของ ESCO ทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัสถาบนัพลงังานฯ ในเว็บไซต ์Thaiesco.org

- สถานะ “ตอ่ทะเบยีน” มจี ำนวน 31 บรษิทั
- สถานะ “รอตอ่ทะเบยีน” มจี ำนวน 15 บรษิทั
- สถานะ “ไมต่อ่ทะเบยีน” มจี ำนวน 0 บรษิทั

(ขอ้มลู ณ วนัที ่3 ธ.ค. 62)



Thank You 
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ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพือ่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

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


