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โครงการส่งเสรมิธุรกจิและกระตุน้ตลาดการอนุรกัษ์พลงังาน 

โดยกลไกบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

ค าช้ีแจง 

แนวทางการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพบริษทัจดัการพลงังาน 

และสถานการณ์ขึ้นทะเบียนบริษทัจดัการพลงังานในปัจจบุนั  

 

ท่ีมาและความส าคญั 

ทีผ่่านมา ในการรวบรวมขอ้มลูและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัจดัการพลงังาน สถาบนั

พลงังานฯ ไดพ้บปญัหาอุปสรรค เน่ืองจากบรษิทั จดัการพลงังานบางบรษิทัไมใ่หค้วามรว่มมอืในการส่ง

ขอ้มลูผลการด าเนินงาน ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามส าคญัในการน าไปใชพ้จิารณา แนวทางทีจ่ะรว่มกนั

ผลกัดนัใหธุ้รกจิ ESCO ในประเทศไทยต่อไป  
 

แนวทางการด าเนินงาน 

ตามมตทิี่ประชุมฯ คณะท างานโครงการส่งเสรมิธุ รกจิและกระตุน้ตลาดกา รอนุรกัษ์พลงังานโดย

กลไกบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา ไดพ้จิารณาแนวทางการ

ก ากบัดแูลและควบคุมคุณภาพบรษิทัจดัการพลงังาน ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากสถาบนัพลงังานฯ  ซึง่

จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1. ข้อปฏิบติัของ ESCO ท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียนจากสถาบนัพลงังานฯ 

1.1 ใหค้วามรว่มมอืในการเขา้รว่มกจิกรรมภายใตโ้ครงการฯ เป็นอยา่งดี  อาท ิThailand ESCO Fair 

กจิกรรม ESCO Forum ส าหรบัผูบ้รหิาร กจิกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เยีย่มชม และ

การประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการพลงังาน  เป็นตน้ รวมถงึมกีารแจง้ความคบืหน้า และส่ง

ขอ้มลูกลบัมายงั สถาบนัพลงังานฯ เกีย่วกบัผลการด าเนิน โครงการอนุรกัษ์พลงังาน ทีด่ าเนินการใหแ้ก่

สถานประกอบการ หลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรมภายใตโ้ครงการฯ ทุกครัง้ทีม่กีารตดิตามผลจากสถาบนั

พลงังานฯ  

1.2 แจง้ผลการด าเนินงานของ ESCO ทีด่ าเนินการเองเป็นขอ้มลูรายไตรมาสหรอืรายปีทัง้ใน

รปูแบบโครงการ ESCO คอื โครงการทีม่กีารท าสญัญา พลงังาน (Energy Performance Contract: 

EPC) และไมใ่ช่โครงการ รปูแบบ ESCO คอื โครงการทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาพลงังาน  (Non EPC) โดยขึน้อยู่

กบัการตดิตามขอ้มลูของสถาบนัพลงังานฯ เพื่ อเป็นหลกัฐานส าหรบัการต่ออายใุบรบัรองการเป็นบรษิทั

จดัการพลงังานรายปี  
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โครงการส่งเสรมิธุรกจิและกระตุน้ตลาดการอนุรกัษ์พลงังาน 

โดยกลไกบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

2. แนวทางการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพบริษทัจดัการพลงังาน 

ตามมตทิีป่ระชุมฯ  คณะท างานโครงการส่งเสรมิรุกจิและกระตุน้ตลาดการอนุรกัษ์พลงังานโดย

กลไกบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) เหน็ชอบในการก ากบัดู แลและควบคุมคุณภาพส าหรบับรษิทัจดั

การพลงังานทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ที ่1 (ขอ้ปฏบิตัขิอง ESCO ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากสถาบนั

พลงังานฯ ) ในการส่งขอ้มลูและบรษิทัจดัการพลงังานทีไ่มไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในกจิกรรมต่างๆ ภายใต้

โครงการ ดงันี้ 

 

ตารางเง่ือนไขและข้อก าหนดในการก ากบัดแูลและควบคมุคณุภาพ 

ท่ี เง่ือนไข 
ข้อก าหนดในการก ากบัดแูล 

และควบคมุคณุภาพ  
หมายเหต ุ

1 ESCO ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม แต่ไม่สง่ขอ้มลูภายหลงั

จบกจิกรรมนัน้ๆ 

สถาบนัพลงังานฯ จะสงวนสิทธ์ิ

ในการเข้ารว่มกิจกรรมครัง้

ต่อไป ตามความเหมาะสมหรอื

เป็นไปตามมตขิองคณะท างา น

โครงการฯ 

ESCO ทีม่กีารแจง้ความประสงค์

เขา้ร่วมกจิกรรม แต่ไม่สามารถ

เข้ารว่มได้ ตอ้งมกีารแจง้ล่วงหน้า

อย่างน้อย 5 วนัท าการ และจะมี

การแจง้ใหส้มาคมฯ ไดร้บัทราบ

ต่อไป 

2 ESCO ทีไ่ม่ด าเนินการส่งขอ้มลูผลการด าเนินงาน

ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกนิ 3 ปี (นบัจากวนัทีข่ ึน้

ทะเบยีนเป็น ESCO) แต่ไดร้บัการแจง้กลบัมายงั

สถาบนัพลงังานฯ ว่าอยู่ระหว่างการจดัท าขอ้มลู 

ESCO ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขที ่ 2 

จะมกีารแสดงผล สถานะ ของ 

ESCO รายนัน้ๆ  ในเวบ็ไซต์  ว่า 

“รอต่อทะเบียน” และไม่สามารถ

ดขูอ้มลูบรษิทั นัน้ๆ ผ่านเวบ็ไซต์  

thaiesco.org ได ้  

ESCO รายใดตอ้งการต่ออายุ

ใบรบัรองการเป็นบรษิทัจดั

การพลงังาน ให้มีการส่งข้อมูล

ย้อนหลงันับตัง้แต่ปีท่ีขาดการ

ส่ง  

3 ESCO ทีม่สีถานะไม่ต่อทะเบยีนจะพจิารณาตาม

เงื่อนไขที ่3* แบ่งเป็น 4 กรณี คอื 

- กรณีท่ี 1 ESCO ทีไ่ม่ด าเนินการสง่ขอ้มลูผลการ

ด าเนินงานใดๆ มาเป็นเวลา 3 ปีขึน้ไป  (นบัจาก

วนัทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็น ESCO) 

- กรณีท่ี 2 ESCO ไม่มผีลการด าเนินงานรปูแบบ 

ESCO (Non EPC) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีขึน้ไป 

- กรณีท่ี 3 ESCO ทีไ่ม่ไดด้ าเนินธุรกจิรปูแบบ 

ESCO ทีม่สีถานะ “ไม่ต่อ

ทะเบียน ” จะมกีาร พจิารณาถอด

ถอนชื่อออกจากการรบัรอง เป็น

บรษิทัจดัการพลงังาน ของสถาบนั

พลงังานฯ และไม่สามารถดขูอ้มู ล

บรษิทัใน www.thaiesco.org 

(เงื่อนไขดงักล่าวมผีลยอ้นหลงั 3 ปี 

โดย ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

ESCO รายใดทีถู่กถอดถอน โดย

ภายหลงั ตอ้งการต่ออายุใบรบัรอง

การเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน  

จะต้องด า เนินการยื่นขอขึน้

ทะเบียนกบัสถาบนัพลงังานฯ 

ใหม่ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้ 

http://www.thaiesco.org/
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โครงการส่งเสรมิธุรกจิและกระตุน้ตลาดการอนุรกัษ์พลงังาน 

โดยกลไกบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

ท่ี เง่ือนไข 
ข้อก าหนดในการก ากบัดแูล 

และควบคมุคณุภาพ  
หมายเหต ุ

ESCO มาเป็นเวลา 3 ปีขึน้ไป เช่น ด าเนินธุรกจิ

ในลกัษณะทีป่รกึษาดา้นพลงังานทัว่ไป หรื อ

จ าหน่ายอุปกรณ์ประหยดัพลงังานเพยีงอย่างเดยีว 

เป็นตน้ (นบัจากวนัทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็น ESCO) 

- กรณีท่ี 4 ESCO ทีม่สีถานะ”ไม่ต่อทะเบยีน ” คอื 

ESCO ทีถู่กระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานของ

ทางราชการ หรอืไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ให้

นิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่น เป็นผูท้ิง้งาน และผลการ

ลงโทษ ผูท้ิง้งานตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการพสัดุ พ .ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

(Black list) 

คณะท างาน โครงการ ฯ ถอืเป็นที่

สิน้สดุ)  

หมายเหต ุ: 1. หากบรษิทัของท่านมสีถานะ “ไม่ต่อทะเบยีน” และเป็นไปตามเงื่อนไขที ่ 3 จะถูกพจิารณาใหถ้อด

ถอนจากการขึน้ทะเบยีนเป็นบรษิทัจดัการพลงังาน โดยสถาบนัพลงังานฯ จะด าเนินการถอดรายชื่อ

ออกจาก Website (www.thaiesco.org) ซึง่หากถูกถอดถอนรายชื่อแลว้บรษิทัฯ จะไม่มสีทิธิเ์ขา้ร่วม

กจิกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงการฯ และไม่สามารถอา้งสทิธิท์ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนกบัสถาบนัพลงังานฯ ใน

การยื่นขอรบัการสนบัสนุนดา้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ ESCO จากภาครฐัและเอกชนได ้และไม่

สามารถอา้งสทิธิก์ารขึน้ทะเบยีนกบัสถาบนัพลงังานฯ เพื่อน าเสนองานต่อสถานประกอบการดว้ย 

2. หากบรษิทัของท่านเป็นสมาชกิประเภทสามญัของสมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทย โดยถูกถอด

ถอนรายชื่อจากการขึน้ทะเบยีนฯ จะถูกปรบัลดสถานะเป็นเพยีงสมาชกิประเภทวสิามญัเท่านัน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :  

ESCO Information Center (สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์โซนด ีชัน้ 3 

โทรศพัท ์0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258 อเีมล ์admin@thaiesco.org 


